
H-4002 Debrecen, Egyetem tér 1, Pf.: 400 

Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu 

1 

2018. április 5.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: 
Kutatói ösztöndíj tudományos együttműködési projektek 

megvalósítására Kolumbiában 
Benyújtási 
határidő: 

Több alkalommal az év folyamán.  

Pályázhatnak: Egyetemi oktatók, kutatók és elismert szakemberek. 

Célja: 
Tudományos együttműködési projektek megvalósítása, előadások, 
szemináriumok tartása. 

További 
információ: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/HOme/homeies/fellows-colombia 

  
Cím: Lett állami ösztöndíj lehetőségek 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 4. (nyári egyetem) 

Pályázhatnak: Egyetemi hallgatók, alap vagy mester diplomával rendelkezők, PhD hallgatók. 
Célja: Nyári egyetem, részképzés és kutatás.  
További 
információ: 

http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/ 

  
Cím: Ösztöndíj teljes doktori tanulmányokra Kolumbiában 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 1. 

Pályázhatnak: MA/MSc-diplomával rendelkezők. 

Célja: 

Az ICETEX nevű kolumbiai partnerszervezet ösztöndíjakat hirdet 
Kolumbiában folytatható teljes doktori tanulmányokra. A képzés ideje: három 
év. A program megvalósításához a spanyol nyelv ismerete szükséges. 

További 
információ: 

http://www.icetex.gov.co/siori_web/DetalleConvocatoria.aspx?idConvocatoria=156653&Apl
icacion=2&vigente=1 

  
Cím: Campus Mundi szakmai gyakorlat, 2017/18 tanév II. forduló 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 30. 

Pályázhatnak: 
Szükséges nyelvtudással (a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex 
nyelvtudás) rendelkező.  

Célja: 

A hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt 
tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és 
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. 

https://cwp.scholarship.hu/View_Scholarship.asp?job_id=276823
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További 
információ: 

http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 

  

Cím: Campus Mundi freemover részképzés, 2018/2019. tanév 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 30. 

Pályázhatnak: 

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki: 

 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2, mesterképzés és 
doktori képzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; 

 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 3 lezárt aktív félévvel 
fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori 
képzés esetében nem előfeltétel); 

 a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen; 

 az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex 
nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél 
magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó); 

 vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program 
alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét. 

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 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://www.tka.hu/campus-mundi-projekt 

  
Cím: Campus Mundi részképzés, 2018/2019. tanév 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 30. 

Pályázhatnak: 

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki: 

 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2, mesterképzés és 
doktori képzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; 

https://cwp.scholarship.hu/View_Scholarship.asp?job_id=288397
https://cwp.scholarship.hu/View_Scholarship.asp?job_id=288396
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 alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 3 lezárt aktív félévvel 
fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori 
képzés esetében nem előfeltétel); 

 a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen; 

 az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex 
nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél 
magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó); 

 vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program 
alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét. 

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 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://www.tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez 

 
 
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 
 
 


