Kommunikációs összefoglaló koordinátoroknak
2019. május

FÓKUSZBAN AZ EURÓPAI ORSZÁGOK
Kérjük, a Campus Mundi ösztöndíjprogramok intézményi kommunikációjában az alábbi fontos
változásokra hívják fel a hallgatók figyelmét:
Az Európán kívüli célországba kiutazó hallgatók esetében a támogatott ponthatár magasabb, mint az
Európán belüli kiutazások esetében – az intézkedés eredményeként csak a legkiválóbb hallgatók
kaphatnak kiemelkedő összegű ösztöndíjat.
A leendő Campus Mundi pályázóknak ezért azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli
célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen
nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére.
Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő
(a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és
alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél,
egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú
nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a
pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat
során és megkaphassa a támogatást.
További részletek itt olvashatók:
https://tka.hu/hir/11743/campus-mundi-reszkepzes-es-szakmai-gyakorlat-osztondijak-valtozasok-apalyazatok-biralata-es-a-dontes-kapcsan

ÚJ PÁLYÁZATI FELÜLET – RÉSZKÉPZÉS, SZAKMAI GYAKORLAT
Pályázatot benyújtani a https://scholarship.hu oldalon
elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a
szükséges mellékletek feltöltésével lehet.
A pályázati dokumentumok és a pályázati útmutató
elérhető az alábbi linken:
https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazatidokumentumok
Az új pályázati felület megnyitását követően a korábbi Limesurvey kérdőíves pályáztatást lezárjuk.

NEMZETKÖZIESÍTÜNK! – INTÉZMÉNYI JÓ PÉLDÁK
Online kiadványunkban felsőoktatási intézmények nemzetköziesítés érdekében megvalósult jó
gyakorlatait, kezdeményezéseit, projektjeit ismerhetik meg az olvasók. A kötetben bemutatott
interjúalanyok mindannyian hozzájárulnak a hazai felsőoktatás nemzetközi versenyképességének
fokozásához, ezért történeteik mások számára is inspirálóak, példaértékűek lehetnek.
Intézményi jó példák: https://tka.hu/kiadvany/11633/nemzetkoziesitunk

VILÁGEGYETEMISTA BLOG – AZ EDDIGI LEGOLVASOTTABB SZÉRIA
Hamarosan a végéhez közeledik a blog 3. szériája, de
az már most látható, hogy az olvasók egyre jobban
kedvelik, követik világegyetemistáink posztjait. A
világ hat pontjáról érkeznek elsőkézből az élmények,
tapasztalatok, furcsaságok ösztöndíjasaink tollából.
Kérjük, osszák meg intézményük közösségi média
felületein a Világegyetemista blog linkjét, hogy
minél több hallgatóhoz eljuthassanak a gyönyörű
képekkel illusztrált beszámolók.
A blog linkje: https://vilagegyetemista.blog.hu/
A 3. széria csapata:
Bali Cintia – Olaszország, Padova
Eidenpenz Orsolya – USA, Új-Mexikó, Albuquerque
Nagy Dóra – Grönland, Sisimiut
Tóth Anna – Ausztria, Bécs
Horváth János – Thaiföld, Bangkok
Szamosi Éva – Kolumbia, Medellín

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Legfrissebb híreink, rendezvényeink, kiadványaink és a
legfontosabb pályázati információk egy kattintásra!
Feliratkozás: https://tka.hu/hirek

CAMPUS MUNDI NETWORK –
ESEMÉNYBESZÁMOLÓ
A Tudományos eredmények a
nagyvilágból című kiadványunk
bemutatásával egybekötött
alumni találkozót rendeztünk
márciusban Campus Mundi
Network néven. A program első részében négy volt Campus Mundi ösztöndíjas hallgató mutatta be
kutatását, amelyeknek szerves részét képezte külföldi tanulmányútjukon szerzett ismereteik,
tapasztalataik.
Dávid egy finnországi általános iskolában Jukka
Sinemakkitól tanulhatta el, miért fontos a motivált
pedagógus, és hogyan lehet a diákok figyelmét
fenntartani.
János az öröklési jogot kutatta Ausztriában, ahol a családi
vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretei is bővültek, és ezzel
doktori kutatása is új irányt vett.
Barbara elkalauzolt minket a 19. századi Udinébe, és kiderült, hogy a hungarikumnak számító Pick és
Herz szalámik a friuli szalámi-kereskedők magyarországi húsipari munkásságának köszönhetők.
Ákos egy londoni neurobiológiai laborban járt, és
az agykutatás mellett az állatkísérletek
szabályozásával kapcsolatban is sok újdonságot
sajátíthatott el. Tudományos tényekkel és
adatokkal alátámasztott előadásában az
állatkísérletek hétköznapi megítélését árnyalta a
hallgatóságnak.
A program második felében a Campus Mundival
kapcsolatos kérdésekre kaphattak választ az
érdeklődők, emellett volt ösztöndíjasokkal és az előadókkal is lehetett beszélgetni kutatásokról,
külföldi mobilitásról.
HASZNOS LINKEK
Ösztöndíjkereső - Hallgatóknak szóló kereső, amely segít eligazodni az egyes ösztöndíjtípusok között
https://tka.hu/celcsoport/81/osztondijkereso
Nemzetköziesítési Kézikönyv – Koordinátoroknak szóló gyakorlati tudnivalók, tippek
https://tka.hu/nemzetkozi/67/kezikonyv-a-felsooktatas-nemzetkoziesitesehez

