
ERASMUS+
Az Erasmus+ az Európai Unió által fi nanszírozott program, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági 
területet és a sportot is magában foglalja.

A programban részt vevő és a programhoz társult harmadik országok:
• az Európai Unió tagállamai;
• EFTA országok (Norvégia, Izland és Liechtenstein);
• Törökország, Észak-Macedónia, Szerbia.

Erasmus+ intézményi mobilitási pályázat
Hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitások megvalósítása Európán belüli – és az elnyert költ-
ségvetés bizonyos részéig Európán kívüli – partnerintézményekkel a programban részt vevő országok 
felsőoktatási intézményeiben, valamint szervezeteknél.

• KI PÁLYÁZHAT: Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmény

•  PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSA:

A pályázó felsőoktatási intézmény Nemzeti Irodájához, Magyarországon 
a Tempus Közalapítványhoz.

erasmusplusz.hu »  Pályázati lehetőségek » Felsőoktatás » Intézményeknek – Mobilitási 
pályázatok » Pályázattípusok

Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás
Hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitások megvalósítása az Európán kívüli partnerintézmé-
nyekkel a programban részt vevő országok felsőoktatási intézményeiben (a programhoz nem társult 
harmadik országokban).

• KI PÁLYÁZHAT: Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmény

•  PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSA:

A pályázó felsőoktatási intézmény Nemzeti Irodájához, Magyarországon 
a Tempus Közalapítványhoz.

  erasmusplusz.hu » Pályázati lehetőségek » Felsőoktatás » Intézményeknek – Mobilitási 
pályázatok » Pályázattípusok

Erasmus+ Partnerségi együttműködések
(Cooperation Partnerships)

Célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése, illetve már létező 
vagy új termékek, innovatív ötletek, projekteredmények terjesztése intézményi, helyi, regionális, 
nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. 

• KI PÁLYÁZHAT: Bármely szervezet (pl. felsőoktatási intézmények, képzőközpontok, vállalkozások)

•  PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSA:

A konzorciumvezető intézmény Nemzeti Irodájához, Magyarországon 
a Tempus Közalapítványhoz.

  erasmusplusz.hu  » Felsőoktatás » Intézményeknek – Együttműködési Partnerségi pályázatok 
» Pályázattípusok

Erasmus Mundus közös mesterképzések *
(Erasmus Mundus Joint Masters)

Az Európai Unió felsőoktatási kiválósági programja. Legalább három európai felsőoktatási intézmény 
által közösen létrehozott kiemelkedő mesterképzések működtetésére lehet pályázni. 

Az Erasmus Mundus előkészítő tevékenységek (Erasmus Mundus Design Measures) célja új, innova-
tív, magas szintű, integrált, transznacionális mesterképzési tanulmányi programok kidolgozásának 
ösztönzése. 

Európai Egyetemi Szövetségek *
(European Universities)

Célja, hogy gyökeres változást hozzon az európai felsőoktatás minősége és versenyképessége tekinteté-
ben a teljesen integrált, határok nélküli egyetemi campusok, a mindennapi gyakorlattá vált mobilitás, 
valamint a közös oktatási és kutatási tevékenységek révén.

Innovációs Szövetségek *
(Alliances for Innovation)

A szövetségek célja, hogy Európa innovációs kapacitását megerősítsék a felsőoktatási, szakképzési, illet-
ve a tágabb társadalmi-gazdasági környezet közötti együttműködés és tudásáramlás fejlesztése révén.

Felsőoktatási Fejlesztési Projektek *
(Capacity Building in the Field of Higher Education)

Célja, hogy a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a programhoz nem társult, tá-
mogatható harmadik országok felsőoktatási intézményeinek, illetve rendszereinek fejlesztését 
elősegítse. 

Jean Monnet tevékenységek *
(Jean Monnet Actions)

Célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tu-
dományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban, valamint 
világszerte.

• KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények konzorciumai 

•  PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSA:

Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez 
(EACEA), Brüsszel.

 erasmusplusz.hu »  Pályázati lehetőségek » Felsőoktatás » Intézményeknek – Centralizált 
pályázatok » Pályázattípusok

*

DAAD KUTATÓCSERE PROGRAM 
A Német Felsőoktatási Csereszolgálat programja magyar és német felsőoktatási intézmények, 
valamint kutatóintézetek kutatócsoportjai között segíti elő a tudományos együttműködést, 
egy-egy konkrét tudományos kutatási terv megvalósítása során. 

• KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai

•  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: scholarship.hu

tka.hu » Pályázatok » DAAD ösztöndíjak 

 HUBERT CURIEN – BALATON  PROGRAM 
Magyar–francia kétoldalú együttműködésen alapuló társadalomtudományi projekteket támo-
gató ösztöndíjprogram.

• KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai

•  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: scholarship.hu

tka.hu »  Pályázatok » Hubert Curien – Balaton program



 STIPENDIUM HUNGARICUM ÉS

 DIASZPÓRA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

Céljuk, hogy elősegítsék a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, erősítsék a felsőoktatási 
intézmények kulturális sokszínűségét, így támogatva a hazai felsőoktatás minőségének fej-
lesztését. Intézményi pályázatok keretében magyar (állami, egyházi fenntartású, vagy vallási 
egyesület és vagyonkezelő alapítvány által fenntartott) intézmények pályázhatnak idegen 
nyelvű képzéseikkel, hogy a Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj-
programba jelentkező ösztöndíjasokat fogadhassanak.

• KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmény

•  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: palyazat.tpf.hu 

  stipendiumhungaricum.hu 
diasporascholarship.hu

  

CEEPUS  KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM
Felsőoktatási intézmények nemzetközi partnerségeket alkotva pályázhatnak tematikus, 
konkrét szakterületeket lefedő hálózatok létrehozására, melyeken belül oktatói és hallgatói 
utakat valósíthatnak meg. A hálózatok külön pályázatot nyújthatnak be speciális kurzus (nyári 
egyetem, intenzív program) vagy partnerségi koordinációs találkozó szervezésére. 

A programban a következő országok vehetnek részt:
Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, 
Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia,
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

• KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmény

•  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: www.ceepus.info

ceepus.hu

Nemzetközi együttműködések
 Európában és Európán kívül

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Tempus Közalapítvány

tka.hu » Felsőoktatási intézmények munkatársainak, oktatóinak 

(06 1) 237 1320 
info@tpf.hu
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