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Campus Hungary Pályázati Felhívás
konvergencia régiókban dolgozó adminisztratív személyzet számára
A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és
képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási
rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében
Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. augusztus 15. és 2014. augusztus 31.
között megvalósítható ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZETI MOBILITÁSRA.

Ki pályázhat?
Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási
intézmény/kihelyezett kar főállású, nem oktatói munkakörben tevékenykedő
munkavállalója, aki
 rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével
 pályázott tevékenységét intézménye támogatja az adott időszakra; a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással
rendelkezik
 vállalja,
hogy
hazaérkezése
után
határidőre
eleget
tesz
beszámolási
kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai
beszámolót készít és határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolását.
Pályázás előtt kérjük olvassa el a pályázati tájékoztatót, mely részletes információt
tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is.

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2013. május 2-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. május 30. (csütörtök) éjfél
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?
A kiválasztás szempontjai:
 Intézményi ajánlólevél
 Munkaterv
Előnyt élveznek:
 Abban az esetben, ha a pályázott tevékenység célja együttműködési megállapodás
megkötése
 Látogatásuk több partnerrel való kapcsolatépítésre irányul
A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével
állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden
munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra
pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
Balassi Intézet
Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.
E-mail: bbi@bbi.hu
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Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más
olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást.
Amennyiben hallgatói, oktatói és adminisztratív személyzet státuszában is pályázhat, egy
pályázati ciklusban, csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet,
múzeum, levéltár stb.) vagy konferenciára, melyet a küldő intézmény jóváhagyott. Érdemes
kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de új
kapcsolatok kialakítására is lehetőség van. Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium
által utazásra nem javasolt térségekbe.
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
A Campus Hungary Program keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:

Rövid tanulmányút
Célja: hogy az egyetem adminisztratív munkatársai lehetőséget kapjanak a nemzetközi
tapasztalatszerzésre, más intézményi struktúrák, jó gyakorlatok megismerésére, új
együttműködések előkészítésére; nemzetköziesítéssel, a felsőoktatással kapcsolatos
konferencián való részvétel is támogatható.
Időtartama: 1 nap - 4 hét (utazás napjai nélkül; Az ösztöndíj összegébe európai országok
esetén 1-1 nap lesz utazásra kalkulálva, míg Európán kívüli országba 2-2 nap)
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam
figyelembevételével a nyertes adminisztratív munkatárs 40.000 Ft – 275.000 Ft
ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jelleg táblázat elérhető a
honlapunkon.
Pályázati anyag:
 Online adatlap
 Munkaterv
 Fogadólevél a rövid tanulmányútról
 Rövid tanulmányút intézményi jóváhagyása
 Nyelvtudást igazoló dokumentum
 Egyéb előnyt jelentő tényezők esetén ezek igazolása

Csoportos tanulmányút
Célja: hogy az adminisztratív munkatársak lehetőséget kapjanak csoportos nemzetközi
tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre, külföldi oktatási vásáron, staff weeken való
csoportos részvételre.
Időtartama: 1 nap-4 hét (utazás napjai nélkül; Az ösztöndíj összegébe európai országok
esetén 1-1 nap lesz utazásra kalkulálva, míg Európán kívüli országba 2-2 nap)
Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam
figyelembevételével a nyertes csoporttag 40.000 Ft – 275.000 Ft ösztöndíjban részesül. Az
ehhez kapcsolódó tájékoztató jelleg táblázat elérhető a honlapunkon.
Létszám: Egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.
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Pályázati anyag:
 Online adatlap
 Munkaterv
 Fogadólevél a csoportos tanulmányútról
 Csoportos tanulmányút intézményi jóváhagyása
 Nyelvtudást igazoló dokumentum
 Egyéb előnyt jelentő tényezők esetén ezek igazolása
Fontos!






Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság
(CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a
beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj
kategóriák tájékoztató jellegűek. Az elnyert ösztöndíj összegéről a pályázók
elektronikus értesítést kapnak.
Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be
pályázatot.
A pályázatok értékelése és a bírálat eredménye 2013. június közepére várható.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!
További információ
Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
info@campushungary.hu
www.campushungary.hu
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