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ELINDUL A CAMPUS MUNDI – ÖSZTÖNDÍJ A VILÁG MINDEN
TÁJÁRA
A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, a végzett hallgatók
foglalkoztathatóságának elősegítése, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények
nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói
mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és
nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.
A Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram [1] hozzájárul annak a nemzeti célkitűzésnek az
eléréséhez, hogy 2023-ra a hazai felsőoktatásban diplomát szerző diákok között 10-ről 20 százalékra
nőjön azoknak az aránya, akik tanulmányaik során külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton
vesznek részt.
A Campus Mundi ösztöndíjprogramban a diákok külföldi tanulmányi részképzésre, szakmai
gyakorlatra, illetve rövid tanulmányutakra is pályázhatnak. Az így szerzett interkulturális
tapasztalatok a hazatérés után jelentős előnyt biztosítanak a ﬁataloknak a munkaerőpiacon vagy a
további tanulmányok során.
A program első, tavaszi félévi pályázati szakasza februárban indul, tanulmányi részképzésre március
10-ig, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányutakra pedig április 10-ig lehet jelentkezni. A
továbbiakban mindhárom ösztöndíjtípus esetében évi két (egy tavaszi és egy őszi) benyújtási
határidőre számíthatnak a hallgatók.
A Campus Mundi projekt másik fontos ága a magyar felsőoktatási intézmények támogatása a
nemzetköziesítés terén. A nemzetközi rangsorokban való előrébbjutás, a külföldi hallgatók számának
növelése, a stratégiai fontosságú partnerországokkal intézményi szintű kapcsolatok kialakítása
szükséges ahhoz, hogy az európai elvek mentén stabil, fejlődő és versenyképes felsőoktatással
rendelkezzen Magyarország. A kormányzati cél e tekintetben, hogy a hazai felsőoktatásban tanuló
külföldi hallgatók száma a jelenlegi 25 000-ről 40 000-re növekedjen.
A program lehetőséget nyújt a hazai felsőoktatási intézmények számára külföldi oktatási vásárokon,
kiállításokon való részvételre, ami jelentősen hozzájárul a külföldi hallgatók toborzásának sikeréhez és
az intézmények közötti kapcsolatok kialakításához, megszilárdulásához. A magyar felsőoktatási
intézmények nemzetközi tevékenységeit, a külföldi hallgatók fogadásához szükséges szolgáltatások
fejlesztését szakmai műhelyekkel, a felsőoktatási intézmények munkatársainak képzésével, az
intézmények nemzetközi aktivitásának felmérésével támogatja a program.
Az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és
nemzetköziesítési program” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális
Alap társﬁnanszírozásával, 6,9 Mrd Ft EFOP és 2,3 Mrd Ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus
Közalapítvány kezelésében.
Részletes információ az ösztöndíjakról: http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi [1]
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