
KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS ÉS SZAKMAI GYAKORLAT 

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 

 

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS 

 

ERASMUS+ PROGRAM ÉS TENGERENTÚLI LEHETŐSÉGEK 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar hallgatói 

- Pályázás: MOBility online rendszeren keresztül 

- MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. augusztus 26. 
(péntek) 9:00 

- MOBility online rendszer zárása: 2016. augusztus 26. (péntek) 9:00 
- Jelentkezési határidő (papír alapú pályázatok benyújtásának határideje): 2016. augusztus 26. 

(péntek) 12:00 
- Pályázatok benyújtásának helye: kari nemzetközi irodák 
- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 

kari honlapok nemzetközi oldalai 
- Figyelem!!! A pótpályázati fordulóban csak és kizárólag a karok által az online rendszerben 

megnyitott póthelyekre lehet jelentkezni. 

ERASMUS KREDITMOBILITÁS PROGRAM 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar hallgatói 

- Pályázás: MOBility online rendszeren keresztül 

- MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. augusztus 26. 
(péntek) 9:00 

- MOBility online rendszer zárása: 2016. augusztus 26. (péntek) 9:00 
- Jelentkezési határidő (papír alapú pályázatok benyújtásának határideje): 2016. augusztus 26. 

(péntek) 12:00 
- Pályázatok benyújtásának helye: kari nemzetközi irodák 
- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 

kari honlapok nemzetközi oldalai 
 

CAMPUS MUNDI KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS PROGRAM 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar hallgatói közül azok, 

akik a 2016-2017-es tanév tavaszi félévére már elnyertek valamilyen külföldi részképzési helyet, ők 

erre a helyre vonatkozóan VAGY jelen pótpályázaton meghirdetett pót-részképzési helyre 

vonatkozóan 

- Pályázó hallgatók köre: Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói közül azok, 

akik a 2016-2017-es tanév tavaszi félévére már elnyertek valamilyen külföldi részképzési helyet, ők 

erre a helyre vonatkozóan 



- Pályázás a Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar hallgatói számára: 

• akik a 2016-2017-es tanév tavaszi félévére korábban már elnyertek valamilyen külföldi 

részképzési helyet: CSAK a Tempus Közalapítvány (TKA) ONLINE rendszerében kell pályázni 

a TKA által megadott határidőig: 2016. szeptember 20. (kedd) 23:00. 

• akik a 2016-2017-es tanév tavaszi félévére pótpályázat keretében jelentkeznek: KETTŐS 

PÁLYÁZÁS szükséges, azaz a BCE-re határidőre (2016. augusztus 26. (péntek) 12:00) 

benyújtott Erasmus+, Erasmus Kreditmobilitás vagy tengerentúli helyekre történő 

jelentkezést (ONLINE pályázás a MOBility rendszerben ÉS a teljes KINYOMTATOTT, aláírt 

pályázati anyag kari nemzetközi irodában történő leadását) követően a Tempus 

Közalapítványhoz IS be kell nyújtani az ONLINE pályázatot, szintén határidőre: 2016. 

szeptember 20. (kedd) 23:00. 

- Pályázás a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói számára: 

• CSAK a Tempus Közalapítvány (TKA) ONLINE rendszerében kell pályázni a TKA által 

megadott határidőig: 2016. szeptember 20. (kedd) 23:00. 

- MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. augusztus 26. 
(péntek) 9:00 

- MOBility online rendszer zárása: 2016. augusztus 26. (péntek) 9:00 
- BCE jelentkezési határidő (papír alapú BCE pályázatok benyújtásának határideje a 

Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar hallgatói számára): 2016. augusztus 26. 
(péntek) 12:00 

- BCE pályázatok benyújtásának helye (a Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar 
hallgatói számára): kari nemzetközi irodák 

- TKA jelentkezési határidő (online pályázat): 2016. szeptember 20. (kedd) 23:00 
- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 

kari honlapok nemzetközi oldalai ÉS a Tempus Közalapítvány Campus Mundi oldalai: 
www.campusmundi.hu 

- Figyelem!!! A Campus Mundi pályázat csak akkor érvényes, ha a fenti szabályok értelmében a BCE-

re is megtörtént/megtörténik az egyetemi részképzési pályázat benyújtása az Erasmus+, Erasmus 

Kreditmobilitás vagy tengerentúli helyekre. 

 

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT 

ERASMUS+ PROGRAM 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi 

és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói 

- Pályázás: MOBility online rendszeren keresztül 

- MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. szeptember 
30. (péntek) 9:00 

- MOBility online rendszer zárása: 2016. szeptember 30. (péntek) 9:00 
- Jelentkezési határidő (papír alapú pályázatok benyújtásának határideje): 2016 szeptember 30. 

(péntek) 12:00 
- Pályázatok benyújtásának helye: Nemzetközi Iroda, Főépület 205-ös szoba 
- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 

kari honlapok nemzetközi oldalai 
- FIGYELEM!!! Az Erasmus+ szakmai gyakorlat programban bármely olyan ország szakmai gyakorlat 

helye megpályázható, amely ország részese az Erasmus+ programnak. 
 



EGT ALAP PROGRAM 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi 

és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói 

- Pályázás: MOBility online rendszeren keresztül 

- MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. szeptember 
30. (péntek) 9:00 

- MOBility online rendszer zárása: 2016. szeptember 30. (péntek) 9:00 
- Jelentkezési határidő (papír alapú pályázatok benyújtásának határideje): 2016. szeptember 30. 

(péntek) 12:00 
- Pályázatok benyújtásának helye: Nemzetközi Iroda, Főépület 205-ös szoba 
- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 

kari honlapok nemzetközi oldalai 
- FIGYELEM!!! Az EGT Alap szakmai gyakorlat programban KIZÁRÓLAG Norvégia, Liechtenstein és 

Izland szakmai gyakorlat helyei pályázhatók meg. Technikailag ez azt jelenti, hogy a MOBility online 
rendszerben a Norvégiába, Liechtensteinbe és Izlandra pályázó hallgatókat a kumulált tanulmányi 
átlag alapján képzett rangsor szerint az EGT Alap programra helyezzük, tehát az online rendszerben 
a program típusát nem kell külön megjelölniük a pályázóknak. 

 

CAMPUS MUNDI KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT PROGRAM 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi 

és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói 

- Pályázás: KETTŐS PÁLYÁZÁS szükséges, azaz a BCE-re határidőre (2016. szeptember 30. (péntek) 

12:00) benyújtott Erasmus+ vagy tengerentúli szakmai gyakorlat helyre történő jelentkezést 

(ONLINE pályázás a MOBility rendszerben ÉS a teljes KINYOMTATOTT, aláírt pályázati anyag 

Nemzetközi Irodában történő leadását) követően a Tempus Közalapítványhoz IS be kell nyújtani az 

ONLINE pályázatot, szintén határidőre: 2016. október 20. (csütörtök) 23:00. 

- FIGYELEM!!! Akik a 2016-2017-es tanévre vonatkozóan már adtak be BCE szakmai gyakorlat 

pályázatot korábban az őszi, fő pályázati kiírásnál és el is nyerték a szakmai gyakorlat helyet, azok 

NEM kell újból regisztrálják magukat a MOBility online rendszerben, CSAK a TKA-hoz kell 

elkészíteniük az online pályázatot a megadott határidőig (2016. október 20. (csütörtök) 23:00). 

- MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. szeptember 
30. (péntek) 9:00 

- MOBility online rendszer zárása: 2016. szeptember 30. (péntek) 9:00 
- BCE jelentkezési határidő (papír alapú BCE pályázatok benyújtásának határideje): 2016. 

szeptember 30. (péntek) 12:00 
- BCE pályázatok benyújtásának helye: Nemzetközi Iroda, Főépület 205-ös szoba 
- TKA jelentkezési határidő (online pályázat): 2016. október 20. (csütörtök) 23:00 
- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 

kari honlapok nemzetközi oldalai ÉS a Tempus Közalapítvány Campus Mundi oldalai: 
www.campusmundi.hu 

- Figyelem!!! A Campus Mundi pályázat csak akkor érvényes, ha a fenti szabályok értelmében a BCE-

re is megtörtént/megtörténik az egyetemi külföldi szakmai gyakorlat pályázat benyújtása. 

 

 

 



CAMPUS MUNDI RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT 

 

- Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi 

és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói 

- Pályázás: CSAK és KÖZVETLENÜL a Tempus Közalapítványhoz a TKA ONLINE rendszerén keresztül 

- Jelentkezési határidő (ONLINE pályázatok benyújtásának határideje a TKA-hoz): 2016. október 20. 
(csütörtök) 23:00 

- További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a 
kari honlapok nemzetközi oldalai ÉS a TKA Campus Mundi oldalai: www.campusmundi.hu 

- Figyelem!!! Ezen ösztöndíjtípus esetében a BCE-re nem szükséges külön pályázatot benyújtani. 

 

FIGYELEM!!! AZ EGYES PROGRAMTÍPUSOKRÓL VALÓ RÉSZLETES, SPECIÁLIS TÁJÉKOZTATÓT IS 

MINDIG NÉZZÉK MEG A BCE, ILLETVE A TKA HONLAPJÁN!!! 

 

 

A MOBility online rendszer elérhetőségei: 

 

A MOBility online rendszer elérhetősége, RÉSZTANULMÁNYOK céljából: 

http://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/ 

 

A MOBility online rendszer elérhetősége, SZAKMAI GYAKORLAT céljából:  

http://corvinus.mobilitymanager.hu/szakmaigyakorlat/ 

 

 

 

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek! 
 
Nemzetközi Iroda 


