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Tisztelt CEEPUS Koordinátorok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus világjárvány jelente@e kihívásokra reagálva a Tempus Közalapítvány
átmeneG jelleggel jóváhagyta a Magyarországra pályázó hallgatók és oktatók számára a virtuális vagy hibrid mobilitások
csökkente@ összegű támogatásának bevezetését a CEEPUS programban a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére.

A 2020/2021-es tanévre szóló CEEPUS támogatói okirat 3. sz. mellékletét képező „A támogatás felhasználási és elszámolási
szabályai” c. dokumentumot a változásoknak megfelelően aktualizáltuk.

Részletek a magyar és angol nyelvű csatolmányokban találhatók. Kérjük, ismerjék meg az új, ideiglenes eljárást, és az
útmutatókat ju@assák el azon jelentkezőknek, akik a pályázatukat már benyújto@ák (bármely státuszban várakoznak), de
még nem valósíto@ák meg a mobilitást. Kérjük, hogy a partnereiket is értesítsék a lehetőségekről.

CEEPUS mobilitási �pus
Jelenlé# mobilitás

szokásos ösztöndíja
Módosítás

Virtuális mobilitás
ösztöndíja

Hallgatói mobilitás
(S, ST, STE)

118 000 Ft/hó fix összeg 30 000 Ft/hó

Oktatói mobilitás
(min. 6 tanóra)

130 000 Ft/hó
(min. 5 munkanap)

fix összeg 6 000 Ft/ tanóra

Nyári egyetemek és
koordinációs találkozók

Nyári egyetem:
min. 10 napos:
hallgatói: 118 000 Ft
oktatói: 130 000 Ft,
6-9 napos:
hallgatói: 59 000 Ft
oktatói: 65 000 Ft
Koordinációs találkozó:
59 000 Ft/ partner

30 %-ra csökkentés

Nyári egyetem:
min. 10 napos:
hallgatói: 35 400 Ft
oktatói: 39 000 Ft,
6-9 napos:
hallgatói: 17 700 Ft
oktatói: 19 500 Ft
Koordinációs találkozó:
17 700 Ft/ partner

Már benyújto� beutazói pályázatok
A KözponG Iroda módosíto@a a pályázaG felületet a virtuális mobilitások adminisztrációja érdekében. Már benyújto@
pályázatok esetében kérjük, egyeztessenek a pályázókkal, és szükség szerint jelezzék nekünk a módosítási szándékot
(mobilitás formája és/vagy időszaka) a ceepus@tpf.hu címen.

Új beutazói pályázatok
Még be nem nyújto@ pályázatok esetében a mobilitás formáját (Exchange Type) a pályázóknak ki kell választaniuk a
pályázaG űrlap megfelelő részénél (ld. a csatolt útmutatót). Különösen fontos egyeztetni a pályázat benyújtása elő@ a
pályázókkal a mobilitás formájáról. Kérjük, hozzánk csak azokat nominálják, amelyeket fogadni tudnak az ado@ mobilitási
formában a beutazási és az intézményi szabályok alapján. Az online rendszerben a fogadó koordinátornak meg kell
erősítenie a nominálás során, ha a mobilitás virtuális/hibrid formában megvalósítható, ill. ez esetben röviden jelölnie kell a
szakmai programot is. Freemovereknél a Le@er of Acceptance tartalmazza ezt a megerősítést (hallgatóknak és oktatóknak).

Ösztöndíj kifizetése
Virtuális mobilitás esetén, az ösztöndíj átutalás formájában történő kifizetése mia@ kérjük, nyilatkoztassák az
ösztöndíjasokat, hogy számlavezető bankjuk a forintban indíto@ megbízásokat jóvá tudja-e írni, ill. egyeztessék, hogy
milyen egyéb feltételek (pl. igazolások) szükségesek ahhoz, hogy a külföldi utalást fogadhassák. Hívják fel az ösztöndíjasok
figyelmét, hogy egyeztessenek a bankjukkal erről. Ha a külföldi számla nem tud forintban indíto@ utalást fogadni, akkor
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euróban érdemes indítani az utalást, MNB napi középárfolyammal átszámítva az ösztöndíjat.
Kérjük, különösen figyeljenek arra, hogy az ösztöndíj a mobilitás formájához igazodva legyen kifizetve, javasolt havonta
utólag, a tényleges megvalósítás függvényében.

Nyári egyetemek és koordinációs találkozók
A virtuális megvalósítási lehetőség a CEEPUS speciális kurzusok (nyári egyetemek) és koordinációs találkozók pályázaG
formákra is érvényes. A pályázaG határidőt ezek esetében is meghosszabbíto�uk 2021. május 31-ig. A módosíto@ pályázaG
felhívások és űrlapok elérhetők honlapunkon. Biztatjuk Önöket ilyen programok megvalósítására, ha a körülmények
lehetővé teszik, fizikai, ha ez nem kivitelezhető, virtuális formában. A fizikai és virtuális forma közö@ ezen programok
esetében is biztosíto@ a változtatás lehetősége.

Kiutazói virtuális vagy hibrid mobilitás
Egyú@al emlékeztetem Önöket, hogy a kiutazók jelenleg Csehországba, Horvátországba, Lengyelországba és Szerbiába
(utóbbiba csak hibrid formában) nyújthatnak be virtuális vagy hibrid mobilitás megvalósítására CEEPUS pályázatot. Kifelé
irányuló mobilitás esetén kérjük, elsősorban a fogadó intézménnyel egyeztessenek, és a részletszabályozással kapcsolatban
a fogadó nemzeG irodánál érdeklődjenek.

Felmerülő kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal a ceepus@tpf.hu címen.

Együ@működésüket megköszönve üdvözle@el:

Kamocsa Gábor / Mr Gabor KAMOCSA
pályázati koordinátor / Programme Coordinator

CEEPUS Magyarországi Iroda / National CEEPUS Office Hungary (NCO-HU)

FELSŐOKTATÁSI IGAZGATÓSÁG / DIRECTORATE FOR HIGHER EDUCATION
Felsőoktatási szakmai fejlesztések csoport / Unit for Higher Education Policy and Development

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508. / POBox 508.

T: (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék / extension | tka.hu | ceepus.hu

P Please consider the environment before printing this email.

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozo@ a Google Csoportok „ceepus_levlista” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
ceepus_levlista+unsubscribe@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: h@ps://groups.google.com
/d/msgid/ceepus_levlista
/DB6PR0402MB2904E4440AC7D838B13A53EC85969%40DB6PR0402MB2904.eurprd04.prod.outlook.com.

Mellékletek:

CEEPUS_virtualis_mobilitas_HU.pdf 574 KB

CEEPUS_virtual_mobility_EN.pdf 566 KB
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