
 

 

Tisztelt Kollégák!  
 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. november 10-11-én információs napot tartunk a 
centralizált pályázatokat érintő újdonságokról Budapesten. 
 
A jelenléti rendezvény angol nyelven, az osztrák, cseh, szlovák és magyar Erasmus+ nemzeti iroda 
szervezésében valósul meg, a következő címmel: 
 

Central European Joint Infoday 2022, Budapest 
 

Focus on the Erasmus+ centralised actions in higher education and cooperation with partner 
countries 

 
Az esemény célja gyakorlati útmutatók és jó példák megosztása az alábbi Erasmus+ centralizált 
projektek kapcsán: Erasmus Mundus Joint Masters, Erasmus Mundus Design Measures, Capacity 
Building in Higher Education, Jean Monnet Actions. 
Plenáris előadás keretében érintjük az alábbi projekteket is: European University Alliances, Erasmus+ 
Virtual Exchanges, Alliances for Innovation. 
 
Az Európai Bizottság és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) képviselőit is 
várjuk a rendezvényre, akik első kézből osztanak meg információkat a pályázati lehetőségekről.  
 
Kérjük, jegyezzék fel naptárjukban az időpontot, illetve szíveskedjenek a tájékoztatást intézményükön 
belül eljuttatni az esetleges érdeklődőknek (oktatók, kutatók, vezetők, projekt- és pályázati felelősök). 
 
A regisztrációval, a tervezett programmal és a pontos helyszínnnel kapcsolatban hamarosan 
jelentkezünk. 
 
További információk és korábbi rendezvények tartalmai elérhetőek az esemény weboldalán: 
http://2022.infodays.eu/ 
 
Kérdéseikkel forduljanak Mester-Takács Tímeához (timea.takacs@tpf.hu) 
 
Üdvözlettel:  
 
Nemzetközi Felsőoktatási Fejlesztések 
Igazgatósága 
Tempus Közalapítvány 
 
 
 
 
 
 
Az angol nyelvű levél alább olvasható. 
The letter in English language can be read below. 

http://2022.infodays.eu/
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Dear Colleagues, 
 
 
We are pleased to inform you that the date has been set for the 
 

Central European Joint Infoday 2022, Budapest 
 

Focus on the Erasmus+ centralised actions in higher education and cooperation with partner 
countries 

 
Our event organised by the AT, CZ, HU, SK Erasmus+ National Agencies in cooperation with Partner 
Countries in the Erasmus+ Programme.  
 
 
The in-person event will be held online from 10 until 11 November 2022 in Budapest. 
 
The aim of the event is to present the practical aspects of project preparation and implementation 
in the related Erasmus+ centralised actions: Erasmus Mundus Joint Masters, Erasmus Mundus Design 
Measures, Capacity Building in Higher Education, Jean Monnet. 
The plenary presentations will introduce other centralised actions such as the European University 
Alliances, Erasmus+ Virtual Exchanges, Alliances for Innovation. 
 
We invite representatives from the European Commission and the European Education and Culture 
Executive Agency (EACEA) who will share project-related information at first hand. 
 
We kindly ask you to inform the relevant colleagues of your institution (institutional leadership, 
academics, teachers, researchers, project coordinators and international staff members). 
 
Registration and more information will follow shortly. 
 
More information about the recent and the previous infodays are available on the website of the 
event: http://2022.infodays.eu/ 
 
If you have any question, please, contact Tímea Mester-Takács (timea.takacs@tpf.hu). 
 
Kind regards, 
 
Directorate for Internationalization of 
Higher Education 
Tempus Public Foundation 
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