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 Debrecen, 2017. december 6. 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

Cím: Projektíró pályázat 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 11. 

Pályázhatnak: Pedagógusok és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatói. 

Célja: 
A digitális kompetencia fejlesztését, a digitális pedagógia innovatív 
alkalmazását célzó pedagógiai projekttervvel lehet pályázni. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/bde909006a73621
3c12581e40059419e?OpenDocument 

  

Cím: 

Campus Mundi - államközi egyezmények keretében  
megvalósuló külföldi részképzés 

EFOP-3.4.2-VEKOP/15 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 25. 

Pályázhatnak: Felsőoktatási hallgatók. 

Célja: 

Ösztöndíjat biztosítson felsőoktatási hallgatóknak olyan mobilitási programok 
megvalósításához, amelyeket államközi egyezmények biztosítanak a 
Stipendium Hungaricum Program partnerországaiban/-területein. Az 
ösztöndíj így egy lehetőség a külföldi partnerek által biztosított ösztöndíj (pl. 
tandíjmentesség) kiegészítésére. Ezen tevékenységek során a hallgatók az 
itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori 
képzésre vonatkozó részképzéseken vesznek részt, amelyek lehetővé teszik a 
nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódást, megjelenést, 
kutatási tevékenységet, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzést, mely a 
hallgatók hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésben előnyt biztosít. Lehetőséget adhatnak továbbá kifejezetten 
szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció 
megírásához szükséges kutatómunkára is. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ed76656e3a9b059
2c12581e40057ce87?OpenDocument 

  

Cím: 
Campus Mundi - külföldi szakmai gyakorlat 

EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001 

Benyújtási 
határidő: 

2018. február 28. 

Pályázhatnak: 

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgató. 

Célja: 
A hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt 
tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és 
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készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és 
doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a 
tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b8d07be675b5df57
c12581e4005841ff?OpenDocument 

  

Cím: 
Campus Mundi - külföldi részképzés 
EFOP-3.4.2-VEKOP/15-2015-00001 

Benyújtási 
határidő: 

2018. március 30. 

Pályázhatnak: 

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója. 

Célja: 

A hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni 
tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális 
tapasztalatokat szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt 
biztosítanak. A hallgatók a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú 
szerződései alapján az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban 
teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A Stipendium Hungaricum programban 
részt vevő országba vagy területre történő kiutazás esetén útiköltség-
támogatás is igényelhető. A fogadó egyetemen a nyertes hallgatók 
tandíjmentesen tanulhatnak. A félévi részképzés során legalább 20, egy 
trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal 
egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a 
hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató 
tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási 
tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez 
szorosan kapcsolódik. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/73996af80a20cdb0
c12581e4005887e4?OpenDocument 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Dombvidéki vízgazdálkodás 

fejlesztése” című (KEHOP-1.5.0 kódszámú) kiemelt Felhívás 3.5.1. pontja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-dombvidki-vzgazdlkods-fejlesztse-cm-felhvs-3 

 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 
szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszer-feldolgozshoz-kapcsold-
egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs-s-dokumentcija-1 

 
Események: 
Partnerkeresés a Horizont 2020 Energia tématerület 2018-2020. évi felhívásaihoz 

A rendezvény időpontja: 2017. december 12. 10:00 és 12:30 óra között 

Helyszín: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 231. terme (1077 Budapest, 
Kéthly Anna tér 1. II. emelet, B bejárat a Klauzál utca felől)  
További információ:  
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/partnerkereses-
horizont?objectParentFolderId=9313 
 

Karintia Szója Roadshow - Keszthely 
A rendezvény időpontja: 2017. december 12. 9:00 

Helyszín: Tompos Étterem – 8360, Keszthely, Pázmány P. u. 56- 60.  
További információ:  
https://karintia.hu/programok/karintia-szja-roadshow-keszthely-2017-12-12/ 
 

Karintia Szója Roadshow - Pécs 
A rendezvény időpontja: 2017. december 13. 9:00 

Helyszín: Tettye Vendéglő – 7625, Pécs, Tettye tér 4.  
További információ:  
https://karintia.hu/programok/karintia-szja-roadshow-pcs-2017-12-13/ 

 
 

A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján 
is:  
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html 
 
 
 
 

 Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.  
 tudományos főigazgató 


