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Részképzési pályázat a Corvinuson: 

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi ösztöndíjpályázatot hirdet 2021. június 1. és 
2022. szeptember 30. között megvalósítható külföldi részképzés támogatására. 

Alapfeltételek: 
 
Kik, és hova pályázhatnak?  

- kizárólag a magyarországi, konvergencia régióban állandó lakóhellyel rendelkező 

hallgatók. Tehát: a Budapest és Pest megyei lakcímmel rendelkezők nem 
pályázhatnak a Campus Mundi ösztöndíjra. 
 

- akiknek legalább egy lezárt aktív féléve van a Budapesti Corvinus Egyetemen az 
aktuális képzési cikluson belül 
 

- akik a 2021-22-es tanévben vesznek részt külföldi részképzésben 

• őszi félév: kizárólag azok, akik nem Erasmus+ országba utaznak, ill. akik 
free-moverként vesznek részt mobilitásban (bármilyen országban)  

• tavaszi félév: mindenki, aki külföldi részképzési pályázat keretében vagy free-
moverként valósít meg mobilitást 2022. szeptember 30-ig bezárólag.  

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt 
térségekbe történő kiutazáshoz: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

Az elérhető Campus Mundi támogatások, a világjárványra tekintettel: 

1. fizikai mobilitás támogatása: havi ösztöndíjjal 
2. fizikai mobilitás nélkül, itthonról történő kreditszerzés támogatása: kreditalapú 

ösztöndíjjal 
3. kombinált, azaz blended mobilitás támogatása: havi és kreditalapú ösztöndíj 

kombinációja 

Részletek: Tempus Közalapítvány pályázati kiírás 

Intézményi pályázati határidők: 

2021. őszi félévre: folyamatos (TKA átfutási határidők miatt javasolt minél hamarabb) 

2022. tavaszi félévre:  

• Erasmus+ országokba kiutazók: 2021. október 30. (szerződéskötési és 
ösztöndíj utalási okok miatt)  
Aki ezen határidőig nem nyújt be CM pályázatot, az Erasmus+ 
ösztöndíjban fog részesülni. 
 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez


 

 
 

• bilaterális országokba, ill. free-moverként bármilyen országba kiutazók: 
folyamatos (TKA átfutási határidők miatt javasolt minél hamarabb) 

További pályázati feltétek: 

Erasmus+ ország: 

- Előfeltétele: nyertes BCE pályázat a 2021-22-es tanév tavaszi félévére 

- Tanulmányi mobilitás vége: 2022. szeptember 30. 

- Max. 5 hónapra kapható CM ösztöndíj → Amennyiben CM-s a hallgató és 5 hónapnál 
hosszabb a mobilitása, az 5 hónap feletti időszakra nem kaphat kiegészítő támogatást 
(Erasmust sem!) 

- Ha egy külföldi szemeszter hosszabb, mint 5 hónap, a tavaszai félévben kiutazók 
esetében érdemes kalkulálni, mivel jár jobban: Erasmus+ ösztöndíj a teljes kint létre 
vagy CM támogatás 5 hónapra. Szociális támogatásra jogosultak figyelmébe ajánljuk: 
Javasolt azzal is kalkulálni, hogy Erasmus+ esetén 200 € / hó, CM esetén 30.000 Ft / 
hó a szociális támogatás. 

Bilaterális (nem Erasmus+ ország): 

- Előfeltétele: nyertes BCE pályázat a 2021-22-es tanév őszi vagy tavaszi félévére 

- Max. 5 hónapra kapható CM ösztöndíj. Amennyiben a hallgatónak 5 hónapnál 
hosszabb a mobilitása, az 5 hónap feletti időszakra nem kaphat kiegészítő támogatást. 

Free-mover mobilitás (megvalósulhat Erasmus+ és bilaterális országban is): 

- Előfeltételei: A fogadó egyetem által aláírt, lepecsételt Letter of Acceptance és a 
mindhárom fél (küldő- és fogadó intézmény, ill. a hallgató) által aláírt, lepecsételt 
Learning Agreement. 

PÁLYÁZAT MENETE: 

INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 

2021. őszi félévre: folyamatos (TKA átfutási határidők miatt javasolt minél hamarabb) 

2022. tavaszi félévre:  

• Erasmus+ országokba kiutazók (!): 2021. október 30.  

• Aki ezen határidőig nem nyújt be CM pályázatot,  Erasmus+ ösztöndíjban 
fog részesülni. 

• bilaterális országokba, ill. free-moverként bármilyen országba kiutazók: 
folyamatos (TKA átfutási határidők miatt javasolt minél hamarabb) 



 

 

FIGYELEM: A pályázat csak a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető!  
A Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázatok azonnali hatályú 
felfüggesztésére, ill. a pályázati kiírás módosítására. 

FIGYELEM! A Corvinus hallgatók számára a fent megadott pályázati határidők 
irányadóak. Az intézményi határidő után véglegesített pályázatok automatikusan 
elutasításra kerülnek a formai bírálat során. 

A pályázatokat a Tempus Közalapítvány által ismertetett módon (lsd. TKA CM pályázati 

felhívásban) lehetséges online benyújtani a fent megadott határidőkig. 
A pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani, papír alapon nem. 

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI? 

Pályázni a Tempus Közalapítvány által éppen aktuálisan meghirdetett online módon 
lehetséges. Aki korábban már nyújtott be pályázatot, várhatóan egy új e-mail címen 
keresztül fog tudni regisztrálni az online pályázati felületen. 

Bővebb információt itt található: Pályázati dokumentumok 

További információ a CORVINUS által kiállítandó mellékletekről: CORVINUS-
Campus Mundi 

ELBÍRÁLÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatokat a Tempus Közalapítvány 
munkatársai bírálják el. Előfordulhat, hogy a pályázástól az eredmény meghirdetéséig 
tartó folyamat akár 2-3 hónapot is igénybe vehet, így javasoljuk, hogy pályázatát minél 
hamarabb indítsa el és véglegesítse. 

További információ:  

• https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-
lehetosegek/hallgatoknak/campus-mundi-reszkepzes/ 
 

• Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez - Pályázatok - 
Tempus Közalapítvány (tka.hu) 
 

E- mailen: 
 

Budapesti Corvinus Egyetem - Hallgatói Szolgáltatások – Mobilitási csoport: 
corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu 
 
Tempus Közalapítvány ügyfélszolgálat: campusmundi@tpf.hu 

 
 
 

https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok%234897#4897
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/campus-mundi-reszkepzes/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/campus-mundi-reszkepzes/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/campus-mundi-reszkepzes/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/campus-mundi-reszkepzes/
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
mailto:corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu
mailto:campusmundi@tpf.hu


 

 
 
KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT 
 

A Campus Mundi szakmai gyakorlatos ösztöndíjra kizárólag nem Erasmus+ 
országokban megvalósuló mobilitások mellé pályázhatnak a Corvinus Egyetem 
hallgatói. Erasmus+ országban megvalósuló külföldi szakmai gyakorlatos mobilitások 
mellé az Erasmus+ szakmai gyakorlat támogatás pályázható meg. 
 

Bővebb információ: 

 
- BCE Erasmus+ és Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat 
- Tempus Közalapítvány Campus Mundi szakmai gyakorlat 

 

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek! 
 
Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk 
          és  
Hallgatói Szolgáltatások, Mobilitási Csoport 

 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/
https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

