LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Jelentkezz részképzésre a Campus Mundival!

HA
szeretnéd tanulmányaidat külföldi tapasztalatokkal kiegészíteni;
átlag feletti tanulmányi eredményeid vannak;

érdeklődsz
valamely ország kultúrája, nyelve, történelme iránt, és
a következő tanévben szeretnél egy félévet abban az országban
eltölteni;

tudod,
hogy egy külföldi tanulmányi időszak mennyi pluszt jelent a
későbbi elhelyezkedésed vagy tanulmányaid során.

regisztráció a www.scholarship.hu
oldalon, majd online pályázat benyújtása
(online pályázati útmutató)

A pályázathoz szerezd be
az alábbiakat (mintadokumentumok):
szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás (mintadokumentum kitöltése);

Jó, ha tudod
ha Erasmus+ partneregyetemen szeretnél tanulni, akkor párhuzamosan Eramus+ pályázatot is be kell nyújtanod. Amennyiben más
egyetemre mennél, akkor érdeklődj intézményi Campus Mundi kapcsolattartódnál, hogy milyen egyéb pályázatot szükséges esetleg
benyújtanod az intézményedben.
pályázáskor alap- és osztatlan képzés esetén minimum 2, kiutazáskor pedig legalább 3 lezárt félévvel kell, hogy rendelkezz;
mester- és doktori képzés esetében pedig 1 lezárt félév szükséges
a pályázat benyújtásakor.

De, ha nem tudod
hogyan csináld;

a Tanulmányi Osztály által kiadott
igazolás jelenlegi képzésed tanulmányi
adatairól;
motivációs levél és tanulmányi terv
(mintadokumentum kitöltése);
külföldi tanulmányaid nyelvének megfelelő ismeretét igazoló dokumentum
(legalább B2 szintű, komplex nyelvtudás);

Továbbá csatolható:
OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj
esetén igazolás; művészeti területen
létrehozott alkotás, publikációs tevékenység, nemzetközi szakmai konferencián tartott előadás igazolása;
a jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó
egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;

mi a következő lépés;
mi kell a pályázathoz;

Itt találsz segítséget: www.campusmundi.hu
Itt találsz még információt:

Teendőid:

campusmundi

Itt jelentkezhetsz: www.scholarship.hu

Ezek a határidők vonatkoznak rád
tavaszi forduló: 2017. március 30. (csütörtök) 23:00;
őszi forduló: 2017. szeptember 30. (szombat) 23:00;

szakmai és közéleti önkéntes tevékenység igazolása (mintadokumentum
kitöltése);
szociális kiegészítő támogatásra
való jogosultság esetén igazolás
(mintadokumentum kitöltése);
tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója vagy krónikus
betegség esetén a betegség megállapításának igazolása;
egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum;
A pályázat benyújtása előtt ne felejtsd el a
pályázati adatlapot kinyomtatni (az online
rendszerből), aláírni, szkennelni majd feltölteni.
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Olvass!

Készülj fel!

Nézd át alaposan a
pályázati felhívást,
hogy képben legyél
az aktuális határidőkkel.

Már a tanulmányaid első félévében tájékozódj a külföldi ösztöndíj lehetőségekről:
www.osztondijkereso.hu.
Minél előbb nézz utána, hogy melyik
ösztöndíj program keretében milyen
tevékenységre pályázhatsz és mely
országokba utazhatsz. Tudatosan készülj
a rád váró feladatokra, hogy semmiképp se maradj le a Campus Mundi
ösztöndíjról.

Konzultálj!

Nézz utána!
Szerezd be!
Minden szükséges
dokumentumot szerezz
be időben.

Böngészd át
a kiszemelt fogadó
egyetem honlapját,
kurzuslistáját és jelentkezési feltételeit.

Beszélj intézményi/kari Campus Mundi
kapcsolattartóddal, egyeztess
a pályázás pontos menetéről.
Ha Erasmus+ partneregyetemre mennél, mind az Erasmus+, mind a Campus
Mundi pályázat beadása szükséges.
Amennyiben más egyetemen szeretnél tanulni, akkor is járj utána, hogy a
Campus Mundi pályázat beadásán kívül
van-e egyéb teendőd.

Véglegesítsd!
Regisztrálj és
pályázz online!

Pályázatod benyújtásához
kattints a
„Véglegesítés”
gombra.

Regisztrálj a www.scholarship.hu pályázati
felületen, és válaszd ki az ösztöndíjtípusok
közül a Campus Mundi részképzést. Ügyelj az
adatok pontos megadására és a dokumentumok hiánytalan feltöltésére. Miután mindezzel készen vagy, ne felejtsd el a pályázati
adatlapot kinyomtatni, aláírni, szkennelni,
majd feltölteni a pályázati felületre.

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

www.campusmundi.hu
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