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Köszöntő              

Kedves Egyetemi Polgárok! 

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda szerkesztésében most útjára indított Nemzetközi Hírlevél célja, hogy havi 

rendszerességgel, új információkkal szolgáljon a nemzetközi pályázati lehetőségek, ösztöndíjak, együttműködések, jó 

gyakorlatok és az egyetemünket érintő nemzetközi programok tekintetében. Elsősorban az NKE hallgatóinak, 

oktatóinak, de valamennyi munkavállalójának is szeretnénk folyamatos tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő 

információkkal.  

 

Nemzetközi Hírek            

Ludovika Nagyköveti Fórum – Portugália 

Május másodikán 18 órakor kezdődik a Ludovika Nagyköveti Fórum 

programsorozat következő eseménye, ahol a portugál nagykövetasszony, Őexc. 

Maria José Morais Pires, tart előadást Egyetemünkön. 

Regisztrálni május 2-án 12 óráig lehetséges az alábbi linken: 

https://goo.gl/forms/PdVBnZAnp2Edsyc83 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum - Mongólia 

Mongólia gazdaságáról, valamint a mongol-magyar kétoldalú kapcsolatokról 

tartott előadást az ország hazánkba akkreditált nagykövete, 

Őex. Zeneemyadar Batbayar április 11-én a Ludovika 

Nagyköveti Fórumon. Őex. Zeneemyadar Batbayar 2016 óta 

tölti be a tisztségét és képviseli Mongóliát hazánkban. A 

nagykövet tanulmányait a rendszerváltás után az ELTE-n 

végezte, ahol jogból szerzett diplomát. Érdekességként elárulta, 

hogy az egyetemi kurzust magyar nyelven hallgatta, egy éves 

nyelvi előkészítő tanfolyamot követően. Ennek köszönhetően a 

nagykövet ma már magabiztosan használja a magyar nyelvet.  

A nagykövet előadását országának bemutatásával kezdte majd 

a mongol-magyar kapcsolatokról elmondta, hogy a két ország 

közötti korábbi gyümölcsöző viszonynak köszönhetően Mongóliában számos mezőgazdasági és ipari fejlődés vette 

kezdetét, amelynek napjainkban is érezhető a pozitív hatása.  

https://goo.gl/forms/PdVBnZAnp2Edsyc83


 

 

A nagykövet előadását követően a megszokottaknak megfelelően szakmai panelbeszélgetésre került sor. A beszélgetést a 

rendezvény moderátora, Dr. Peres Zsuzsanna, az Államtudományi és Közigazgatási Kar tudományos és nemzetközi 

dékánhelyettese vezette, a meghívott szakértők pedig Dr. Avar Ákos, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mongol és 

Belső-ázsiai tanszékének tudományos munkatársa és a Magyar Juhtenyésztők Egyesületének tagja, valamint Dr. 

Holbok Sándor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Mongol Tagozatának elnöke volt. 

Tovább a teljes cikkre:  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/mongolia-a-ludovikan 

For the English article: 

https://en.uni-nke.hu/hirek/2018/04/13/mongolia-was-the-next-guest-of-the-ambassadors-forum-at-ludovika 

 

Campus Mundi információs délután az NKE-n 

Április 5-én az NKE Nemzetközi Kapcsolatok Iroda és 

a Tempus Közalapítvány munkatársai szervezésében 

Campus Mundi információs délutánt került 

megrendezésre az egyetem hallgatói számára. Az 

eseményen a Tempus Közalapítvány egyetemi 

kapcsolattartója, Vaprezsán Viktória, tájékoztatta a 

hallgatókat az ösztöndíjprogramról, melynek keretében 

a hallgatók pályázhatnak szakmai gyakorlatra, 

részképzésre, illetve rövid tanulmányútra a világ szinte bármely országába. Az ösztöndíj összegek jóval magasabbak, 

mint a hagyományos Erasmus+ programban, ezért is érdemes elgondolkodni a pályázat benyújtásáról. Részképzésre és 

szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, csak arra kell figyelni, hogy aki 2018 őszétől szeretne egy félévet 

külföldön tanulni, annak érdemes minél hamarabb benyújtania a pályázatát, hogy még legyen idő az elbírálásra és az 

előkészületekre. Aki Stipendium Hungaricum partnerországba pályázik, annak plusz utazási támogatás is jár, továbbá 

szociális kiegészítő támogatást is lehet igényelni az ösztöndíj mellé.  

Az informatív előadás és a kérdések megválaszolása után az NKE három volt Campus Mundi ösztöndíjas hallgatója 

tartott képes beszámolót élményeiről, tapasztalatairól. A sok érdeklődőt látva bebizonyosodott az, hogy nagyon fontos 

személyesen, első kézből tájékoztatni a hallgatókat az ösztöndíj lehetőségekről, hiszen mi lehetne hitelesebb forrás, mint 

egy másik hallgatótól hallani az élményeiről? 

Jelentkezz most! 

Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 

 

MUNAPEST 2018 – ENSZ modellező konferencia 

Idén került negyedik alkalommal megrendezésre a 

MUNAPEST, Magyarország legnagyobb és egyben 

leghíresebb egyetemi szintű ENSZ modellező konferenciája.  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/mongolia-a-ludovikan
https://en.uni-nke.hu/hirek/2018/04/13/mongolia-was-the-next-guest-of-the-ambassadors-forum-at-ludovika
http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi


 

 

Az ENSZ modellezés (MUN) az egész világon elterjedt extrakurrikuláris tevékenység, amely lényege, hogy 

középiskolás diákok vagy egyetemi hallgatók szakkörökbe, diákszervezetekbe tömörülve az ENSZ egyes szerveinek 

tárgyalási technikáját szimulálják. Mindennek köszönhetően fejlődik az angoltudás, a kifejezéskészség, az előadás 

technika és a résztvevők szakmai ismeretei is. 

A MUNAPEST negyedik kiadására 2018. április 3-7 között került sor a Budapesti Corvinus Egyetemen, témája pedig 

az ázsiai kontinens és annak kihívásai volt. 10 bizottság keretein belül próbáltak megoldást találni a résztvevők a Dél-

Kínai tengeri konfliktustól kezdve a jemeni humanitárius 

válságon át a kontinens országainak növekvő 

kőolajfogyasztásáig bezáróan több kihívásra is. 

Az ilyen ENSZ modellező konferenciák kitűnő lehetőséget 

biztosítanak nem csak a nyelvtudás és a szakmai ismeretek 

elmélyítésére, de a kapcsolatok építésére, más kultúrák és 

országok megismerésére is, amelyről a bizottsági üléseket 

követő társasági események gondoskodnak. 

További információk: 

http://www.munapest.com/index.php 

 

 

Az Erasmus+ virtuális lesz 

Az Európai Bizottság 2018. március 15-én indította útjára az 

Erasmus+ virtuális csereprogramot, amelynek célja a kultúrák 

közötti párbeszéd elősegítése, valamint az elkövetkezendő két 

évben legalább 25 000 fiatal készségeinek fejlesztése digitális 

tanulási eszközök segítségével. A projekt az Erasmus+ 

program 33 tagországát, valamint a dél-mediterrán régió 

országait – azaz Algériát, Egyiptomot, Izraelt, Jordániát, 

Libanont, Líbiát, Marokkót, Palesztinát, Szíriát és Tunéziát – 

fedi le. Az Erasmus+ online változata kiegészíti a hagyományos mobilitási programot, és a jövőben a világ más régióira 

is kiterjeszthető. 

Az Erasmus+ virtuális csereprogram moderált viták, nemzetközi projektcsoportok, virtuális szabadegyetemek és 

érdekképviseleti képzések révén kapcsolatba hozza egymással az európai országokból és az EU déli szomszédságából 

származó fiatalokat, ifjúságsegítőket, diákokat és tudományos dolgozókat. Például a különböző országokból származó 

fiatalok hetente egyszer összekapcsolódhatnak majd, hogy egy moderátor segítségével előre kiosztott felkészítő anyagok 

alapján megvitassanak olyan témákat, mint az aktuális gazdasági fejlemények vagy az éghajlatváltozás. 

2018 decemberéig az Erasmus+ virtuális csereprogram kísérleti fázisban működik, a cél hogy legalább 8 000 fiatalt 

tudjon bevonni. Amennyiben ha sikeresnek bizonyul, meghosszabbításra kerül az első kör és az Erasmus+ virtuális 

csereprogram rendszeres intézkedéssé válhat. 

http://www.munapest.com/index.php


 

 

További információk:  

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en 

 

Campus Mundi élmények - Világegyetemista blog 

A Tempus Közalapítvány elindította „Világegyetemista” 

blogját, ahol Campus Mundi ösztöndíjjal külföldön 

tanuló és dolgozó hallgatók történeteit ismerhetjük meg. 

A bloggerek külföldön töltött időszakuk minden 

kalandját, sikerét, tapasztalatát megosztják az 

olvasókkal. A bejegyzésekből nem csak az adott ország 

szokásait tudhatjuk meg, de hasznos tanácsokat is 

kaphatunk arról, hogy milyen ösztöndíjasként külföldön 

élni. 

Kövessétek a blogot: 

http://vilagegyetemista.blog.hu/ 

 

Erasmus+ mobilitás megvalósítása oktatóként vagy munkatársként  

– a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda összefoglalója 

EU-n belüli mobilitás megvalósítása: 

Kérjük a mobilitási program szervezésének megkezdését a tervezett kiutazás előtt 60 nappal. 

1. Az Erasmus+ pályázat nyertese felveszi a kapcsolatot a fogadóintézménnyel és véglegesíti mobilitási 

programjának időpontját.  A mobilitási időszak egyeztetése a kiutazó felelőssége. 

2. A kiutazó felelőssége a Kartól/Központtól kapott mobility agreement dokumentum aláírása, felettesének 

aláírása és pecsétje, majd fogadóintézmény aláírása és pecsétje. 

3. Amint a mindhárom fél által aláírt és lepecsételt mobility agreement megérkezik a kari 

koordinátorhoz/Központhoz, a koordinátor elkészíti az Erasmus+ támogatási szerződést, melyet a kiutazó elsőként ír 

alá. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen a felek közül az utolsóként szerződő fél aláírja. A szerződés 

minden fél általi aláírását követő 30 napon belül történik a támogatási összeg átutalása. 

4. Hiányos mobility agreement esetén a támogatási szerződés nem indítható aláíratásra. 

 

EU-n kívül mobilitás megvalósítása (nemzetközi kreditmobilitás) 

Kérjük a mobilitási program szervezésének megkezdését a tervezett kiutazás előtt 90 nappal. 

1. A Központ nominálja az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás pályázat nyertesét a fogadóintézményhez, 

megjelölve lehetséges mobilitási időszakokat. 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
http://vilagegyetemista.blog.hu/


 

 

2. A fogadóegyetem dönt arról, hogy a kiutazót mely időszakban tudja fogadni a mobilitás megvalósítására. 

3. A kiutazó felelőssége a Központtól kapott mobility agreement dokumentum aláírása, felettesének aláírása és 

pecsétje, majd fogadóintézmény aláírása és pecsétje. A kiutazó meghívólevelet kér a fogadóegyetemtől (invitation 

letter). 

4. Amint a mindhárom fél által aláírt és lepecsételt mobility agreement és az aláírt és lepecsételt fogadólevél 

megérkezik a Központhoz, a koordinátor elkészíti az Erasmus+ támogatási szerződést, melyet a kiutazó elsőként ír alá. 

A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen a felek közül az utolsóként szerződő fél aláírja. A szerződés minden fél 

általi aláírását követő 30 napon belül történik a támogatási összeg átutalása. 

5. Hiányos mobility agreement és fogadólevél hiánya esetén a támogatási szerződés nem indítható aláíratásra. 

Amennyiben a szervezés nem időben kezdődik meg, a támogatási összeg nem előfinanszírozásként, hanem 

utófinanszírozásként fog megérkezni a nyertes pályázóhoz. 

 

 

Felhívások            

 

Gyakornoki Felhívás – Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

Feladatok: adminisztráció, kommunikációs feladatok, táblázatkezelés, rendezvényeken 

való asszisztencia 

Elvárások: Microsoft Word és Excel ismerete, legalább középfokú angol nyelvtudás, min. 3 

hónap, heti min. 20 óra 

Előnyök: elismertethető kötelező szakmai gyakorlatként, betekintést enged a közigazgatási 

ügyintézési folyamatokba, így felkészít egy esetleges közalkalmazotti vagy köztisztviselői 

pályára 

Munkavégzés helye: Ludovika Főépület 
 

Jelentkezés: international.exchange@uni-nke.hu (angol nyelvű önéletrajz beküldésével) 

Jelentkezési határidő: folyamatos 

 

 

Erasmus+ tartós betegségben szenvedők kiegészítő támogatása 

Pályázók köre: 2018/2019-es tanévre Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak, amennyiben 

a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során. 

Pályázati határidő: 2018. május 24. 

Bővebb információ, pályázati űrlap: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-

mobilitas/kiegeszito-tamogatas-tartos-betegsegben-szenvedok-fogyatekossaggal-elok-szamara 

 

 

Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatás 

A támogatás összege a tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 

euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül. 

mailto:international.exchange@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/kiegeszito-tamogatas-tartos-betegsegben-szenvedok-fogyatekossaggal-elok-szamara
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/kiegeszito-tamogatas-tartos-betegsegben-szenvedok-fogyatekossaggal-elok-szamara


 

 

Pályázati határidő: 2018. május 24. 

Bővebb információ, pályázati űrlap: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-

mobilitas/szocialis-alapu-kiegeszito-tamogatas 

 

 

NATO SUMMER SCHOOL 2018 - “NATO in the Age of Hybrid Warfare“ 

Orlik, Csehország; 2018. július 1-7. 

Téma: Hibrid fenyegetések – kiberbiztonság – űrbiztonság – orosz infromációs támadások 

Részvételi díj: 250€ 

Jelentkezési határidő: 2018. május 6. 

További információk: http://www.pssi.cz/news/395-call-for-applications-nato-summer-school-2018.htm 

 

 

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2019-2020  
A pályázat beadásának határideje:  

Posztgraduális hallgatóknak: 2018. május 22.  

Oktatóknak és kutatóknak: 2018. október 10.  

Részletes információk: http://www.fulbright.hu/ 

 

 

UNISCA Summer Course 

ENSZ szimulációs program 

Helyszín: Amszterdam, Hollandia 

Időpont: 2018. július 2-13. 

Regisztrációs határidő: 2018. június 01. 

Bővebb információ: https://www.unisca.org/ 

 

 

LIFE CLIMA 2018. 

Éghajlat-politikai pályázat 

Beadási határidő: 2018. szeptember 12. 16.00 

Regisztráció: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

Pályázati csomag: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm 

Bővebb információ: 2018. évi nemzeti LIFE Információs Napon 

Időpont: 2018. május 10. 10.00-15.00 

Helyszín: Walden Hotel, 2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Fény utca 1. 

 

 

Nemzetközi és hazai konferenciák         

 

Climatters 2018/Klímaügye(in)k című nemzetközi fenntarthatósági konferencia 

Budapest - Ludovika Campus; 2018. május 24. 09.00-18.00 

Téma: Környezet – szűkösség - fenntartható megoldások 

Regisztráció határidő: https://goo.gl/forms/Tk9aPAvZnMgkY8C23 

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szocialis-alapu-kiegeszito-tamogatas
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szocialis-alapu-kiegeszito-tamogatas
http://www.pssi.cz/news/395-call-for-applications-nato-summer-school-2018.htm
http://www.fulbright.hu/
https://www.unisca.org/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://goo.gl/forms/Tk9aPAvZnMgkY8C23


 

 

További információk: https://vtk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/climatters-2018 

 

MIRDEC 8. Konferencia,  

Lisszabon, Portugália; 2018. május 29-30. 

Téma: Társ. tudományok – EU tanulmányok – Globális ügyek 

Regisztráció és kutatás leadási határidő: 2018. május 9. 

További információk: https://www.mirdec.com/lisbon2018home 

 

Multimédia az oktatásban - nemzetközi konferencia az NKE-n 

Budapest – Ménesi Campus; 2018. május 31. - június 2. 

Téma: Oktatás – Multimédia - PhD 

További információk: https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap 

 

2nd Law & Political Science Conference: International Law and International Relations 

Prága, Csehország; 2018. június 11-14.  

Téma: Közigazgatás – Jog & Jogalkotás – Nemzetközi kapcsolatok 

Regisztrációs és absztrakt leadási határidő: 2018. május 11. 

További információk: http://www.iises.net/current-conferences/law/2nd-law-political-science-conference-prague 

 

ICPSIR 2018 : 20th International Conference on Political Science and International Relations 

Prága, Csehország; 2018. július 9-10. 

https://waset.org/conference/2018/07/prague/ICPSIR 

 

International Eurasia Migration Symposium 

Isztanbul, Törökország; 2018. október 09-13. 

Kutatás leadási határidő: 2018. június. 1. 

Regisztráció határidő: 2018. szeptember 1. 

További információk: https://migrationsymposium.medeniyet.edu.tr/index.php/en/home-page-en/ 

 

2nd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 

2018 

Graz, Ausztria; 2018. november 08. 

Kutatás leadási határidő: 2018. október 30. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

1082 Budapest Ludovika tér 2. 

Web: www.uni-nke.hu 

Email cím: Hirlevel.NKI@uni-nke.hu 

Észrevételeiket jutassák el a szerkesztőknek:  

Anda Krisztina (Anda.Krisztina@uni-nke.hu) és Győri Zita (Gyori.Zita@uni-nke.hu) 

https://vtk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/climatters-2018
https://www.mirdec.com/lisbon2018home
https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap
http://www.iises.net/current-conferences/law/2nd-law-political-science-conference-prague
https://waset.org/conference/2018/07/prague/ICPSIR
https://migrationsymposium.medeniyet.edu.tr/index.php/en/home-page-en/
mailto:Anda.Krisztina@uni-nke.hu
mailto:Gyori.Zita@uni-nke.hu

