Aktuális információ:
Pályázat államközi egyezmények keretében meghirdetett CM ösztöndíjra
A Scholarship.hu online pályáztató felület rosszindulatú informatikai támadás következményei miatt
jelenleg sajnos nem elérhető.
A külső üzemeltető dolgozik a helyreállításon, de ez előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe. A
Tempus Közalapítvány részéről mindent megteszünk a pályázati ügymenet folytonosságának
fenntartása érdekében, azonban a folyamatban fennakadások várhatók.
Mindenkitől, aki érintett, elnézést kérünk a fennakadás miatt.
Célunk, hogy senki ne essen el a pályázati lehetőségtől. Az államközi egyezmények keretében
részképzésre meghirdetett Campus Mundi ösztöndíjra (Stipendium Hungaricum országokba, a 20192020-as tanévre) Izrael és Egyiptom esetén előrehozott beadási határidővel várjuk a pályázatokat,
így az izraeli és egyiptomi részképzésre pályázó hallgatókat arra kérjük, hogy emailben juttassák el
hozzánk a pályázatokat.
Kérjük, hogy a pályázók az alábbi linken elérhető online felületen rögzítsék a pályázáshoz
szükséges adataikat: https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu
Emellett kérjük, hogy e-mailen továbbítsák a benyújtani szükséges további dokumentumokat. A teljes
listája az alábbi:
Alap-, osztatlan és mesterképzési szinten:
 A fenti linken elérhető online felület kitöltése mellett be kell nyújtani a Tempus
Közalapítvány kitöltött, dátummal és aláírással ellátott pályázati adatlapját, mely az alábbi
linken tölthető le: https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf
 szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)
 motivációs levél (legalább 1, legfeljebb 2 oldal)
 hivatalos tanszéki ajánlás eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva
 az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel
ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex
 a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás
 nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító
bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási
intézmény idegen nyelvi lektorátusának, tanszékének igazolása)
 egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok, melyekre plusz pont adható: igazolás
jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti vagy
sporttevékenységről (pl. TDK / OTDK), közéleti tevékenységről (HÖK, ESN tagság), egyéb a
pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum
Doktori szinten:
 A fenti linken elérhető online felület kitöltése mellett be kell nyújtani a Tempus
Közalapítvány kitöltött, dátummal és aláírással ellátott pályázati adatlapját, mely az alábbi
linken tölthető le: https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf
 szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)
 munkaterv (legalább 1, legfeljebb 2 oldal)
 két darab hivatalos ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől eredeti
aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva







az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel
ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált kreditindex
a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás (kivéve doktorjelölteknek)
nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító
bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási
intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása
tudományos publikációk és TDK eredmények jegyzéke
egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok, melyekre plusz pont adható: igazolás
jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti vagy
sporttevékenységről (pl. nemzetközi konferencián előadás), közéleti tevékenységről (HÖK,
ESN tagság), egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum

További részletek Izrael esetén:
Izrael esetén a 2018. november 29–i beadási határidőt 2018. december 16-ra hosszabbítottuk meg.
Ennek ellenére felhívjuk a figyelmet, hogy az izraeli Külügyminisztérium honlapján közzétett pályázati
felhívásnak megfelelően az izraeli félhez 2018. november 30-ig szükséges pályázni az ösztöndíjra. Az
izraeli fél ösztöndíj felajánlásainak részletei is az izraeli Külügyminisztérium honlapján hozzáférhetők:
http://mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2003/Pages/Scholarships%20offered%20by%20the%20Israeli%20government%20to.aspx Ez
követően a Tempus Közalapítványhoz szükséges pályázni a pályázati felhívásunkban megadott
dokumentumokkal és határidőre (december 16): https://tka.hu/palyazatok/5079/campus-mundiosztondij-allamkozi-egyezmenyek-kereteben-megvalosulo-reszkepzesre
A
pályázati
dokumentumokat az alábbi e-mail címre kérjük továbbítani határidőig: melinda.karpati@tpf.hu
Felhívjuk figyelmét arra, hogy csak azon pályázatokat tudjuk elbírálni, amelyek az izraeli félhez is
beadásra kerültek a megadott határidőig (november 30.).
További részletek Egyiptom esetén:
Egyiptom esetén a 2018. december 9–ei beadási határidőt 2018. december 16-ra hosszabbítottuk
meg. A Tempus Közalapítványhoz szükséges pályázni a pályázati felhívásunkban megadott
dokumentumokkal és határidőre (december 16): https://tka.hu/palyazatok/5079/campus-mundiosztondij-allamkozi-egyezmenyek-kereteben-megvalosulo-reszkepzesre
A
pályázati
dokumentumokat az alábbi e-mail címre kérjük továbbítani határidőig: attila.farkas@tpf.hu

