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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszék pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási 

Csereprogram keretén belül oktatói mobilitásban való részvételre.  

Az alábbi partnerintézményekbe lehet pályázni, a táblázatban felsorolt pályázattípusok, ill. 

keretszámok szerint.  

I.  

a. A hálózat száma és címe: CIII-AT-0503-08-2223 „Inter-American Studies” 

b. Koordinátor neve és elérhetősége: Pásztori-Kupán István,  

c. A hálózat által megfogalmazott általános célkitűzések címszavakban: 

Amerikanisztikai stúdiumok bármely részterületen, Észak- Közép- vagy Dél-Amerikával 

kapcsolatban. 

1. Célország Ausztria 

Intézmény, honlap University of Graz, Center for Inter-American Studies (CIAS) 

Pályázattípus 1 oktató (Szabadbölcsészeti Tanszék) 

részvétel az őszi koordinátori találkozón, aktív közreműködés a hálózat 

éves programjának a megvalósításában 

Ösztöndíj összege:  

1050 EUR/ hó 

Időtartam: 1 hét (= technikailg 1 ösztöndíj hónap) (2022/2023 tanév 

őszi félévében) 

 

Általános pályázati feltételek 

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárásokat, formai feltételeket a következő weboldalon 

találhatják meg (Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások): 

https://tka.hu/palyazatok/117/ceepus---oktatok-mobilitasa 
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Kik pályázhatnak? 

A Szabadbölcsészeti Intézet azon főállású oktatói, akik rendelkeznek a hálózat szempontjából releváns 

kutatási témával és hajlandóak aktívan részt venni a hálózat éves programjának a megvalósításában. 

Hogyan kell pályázni?  

A pályázati anyag a következőkből áll: 

- CV; 

- Motivációs levél; 

Az elbírálás módja: 

Az elbírálás ad hoc bizottság révén történik, melynek tagjai a nemzetközi dékánhelyettes, a 

dékánhelyettesi asszisztens és a kari pályázati referens. A döntésről jegyzőkönyv készül, a pályázókat 

kötelező rangsorolni (visszalépés esetére). Az eredményről minden pályázót személyes e-mailben 

értesítünk legkésőbb június 10-én 16:00 óráig. Ezután a pályázó felelőssége regisztrálni a 

www.ceepus.info honlapon, és június 15-én 23 óra 59 percig elektronikusan is feltölteni a pályázatát! 

Hátrányos helyzetű pályázók 

- A pályázati anyagban kérjük feltüntetni, hogy a hallgató milyen hátrányos helyzet tekintetbe 

vételét kéri, és mellékelje az ezt igazoló hivatalos dokumentum másolatát. Az elbírálás során 

két egyenértékű pályázat esetén a hátrányos helyzetű pályázat előnyben részesül. 

Határidő 

- A pályázatot 2022. június 8., szerda 16:00 óráig a Dékánhelyettesi Titkárságon (1088 

Budapest, Reviczky u. 4. I. em. 112), Nagyné Deák Tímeánál személyesen, vagy elektronikusan 

a deak.timea@kre.hu e-mail címen kérjük leadni.  

- Az intézményi szintű kiválasztást követően a pályázóknak a www.ceepus.info oldalra is fel kell 

tölteniük a pályázatukat az alábbi határidőkig:  

o az őszi félévre: június 15. 

 

- A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség!  

 

Tisztelettel várjuk pályázataikat! 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 
Dr. Nagy Judit 
nemzetközi dékánhelyettes 

http://www.ceepus.info/
mailto:deak.timea@kre.hu
http://www.ceepus.info/

