Ösztöndíjak

Hallgatói/oktatói
A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi. (Útiköltséget nem!). Minden ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíjhónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad  külföldi hallgatókat és oktatókat. Az ösztöndíjhónap a pénzügyi alapegység, és mindig az adott országra vonatkozó fogadási hónapokat jelenti. Minden ország meghatározza a fogadott ösztöndíjasok havi illetményét az ország saját pénznemében. Ebből következően az ösztöndíjak mértéke országonként változó (országonként megtekinthető a Központi Ceepus Iroda honlapján: www.ceepus.info ).

HALLGATÓI KIUTAZÁS 
A kiutazó hallgató feladatai:
·	A Ceepus  elektronikus rendszerben – a fogadó ország Nemzeti Irodájának jóváhagyása után – elfogadja a program feltételeit, ezzel pályázata az „Accepted by applicant” státuszba kerül. A fogadó ország Nemzeti Irodájától ezután megkapja a Letter of Award dokumentumot, amely az ösztöndíj odaítélését jelenti. Ezután fel kell vennie a kapcsolatot a fogadó egyetemmel és a gyakorlati tennivalókról tájékoztatást kell kérnie.
·	beiratkozik az aktuális félévre a Miskolci Egyetemen
·	kiutazásának és kinntartózkodásának pontos idejéről értesíti a fogadó egyetemet
·	Learning Agreement-et  készít a kint tanulandó kurzusokról. és az itthoni befogadásról
·	utazás előtt kitölti az 1. számú adatlapot, és aláírásokra bocsátja (int. igazgató, dékán, kancellár), ezután érkezik meg a dokumentum a Tudományos és nemzetközi Rh. Titkárságra
·	3 hónapos  vagy annál további tartózkodás esetén egyéni tanulmányi rendet kér az adott félévre
·	megszervezi a kiutazást (vonat-repülőjegy vásárlás, biztosítás,stb.) 
·	a külföldi tartózkodása végén elkészíti a beszámolót (Mobility Report) a www.ceepus.info honlapon, on-line feltöltéssel, ezt kinymtatja, aláíratja a fogadó egyetem koordinátorával, és a szkennelt dokumentumot feltölti a Mobility Report részhez. Csak a Mobility Report elkészítése után tud a fogadó egyetem koordinátora a tartózkodási időről „Confirmation” dokumentumot kitölteni a rendszerben, ezt kinyomtatja, aláírja, pecsételi, és szkennelt formában visszatölti a Confirmation rész alá. Ha mindez megtörtént, akkor kerül a pályázat a „Completed” státuszba, ez jelenti a végleges lezárást. A Mobility Report és Confirmation eljárásrendjéről itt található információ:

http://tpf.hu/palyazatok/605/gyakori-kerdesek#1344|7052" http://tpf.hu/palyazatok/605/gyakori-kerdesek#1344|7052 

·	 a TNRT-n leadja a fogadó egyetem által a Ceepus elektronikus rendszerbe feltöltött, onnan kinyomtatott és aláírt „Confirmation”-t, amely  a kint eltöltött időt igazolja. Ezenkívül a fogadó egyetem által is aláírt eredeti Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement, vagy annak módosított változatát), és a kint elvégzett kurzusokról, megszerzett kreditekről szóló igazolást (Transcript of  Records).
·	A Transcript of Records és a Confirmation dokumentumok másolatát egy kérvény kíséretében beadja a kar dékáni hivatalába, ezzel elindítja a kinti tanulmányok itthoni beszámításának eljárását.  A döntést a kar Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottságai hozzák meg, és a döntésről a hallgatót írásban értesítik, az eredményt a Neptun rendszerbe is bevezetik.

Érdemes elolvasni az Erasmus program alatt található információkat is
http://erasmus.uni-miskolc.hu/erdeklodoknek" http://erasmus.uni-miskolc.hu/erdeklodoknek
OKTATÓI  KIUTAZÁS 
A kiutazó oktató  feladatai:
·	A Ceepus  elektronikus rendszerben – a fogadó ország Nemzeti Irodájának jóváhagyása után – elfogdja a program feltételeit, ezzel pályázata az „Accepted by applicant” státuszba kerül. Ennek alapján a fogadó ország Ceepus Irodájától megkapja a  Letter of Award-ot
·	kiutazásának és kinntartózkodásának pontos idejéről értesíti a fogadó egyetemet, a szakmai témákat egyeztetik
·	utazás előtt kitölti az 1. számú adatlapot, és aláírásokra bocsátja (int. igazgató, dékán, kancellár), ezután érkezik meg a dokumentum a Tudományos és nemzetközi Rh. Titkárságra
·	megszervezi a kiutazást (vonat-repülőjegy vásárlás, biztosítás, stb.) 

·	a külföldi tartózkodása végén elkészíti a beszámolót (Mobility Report) a www.ceepus.info honlapon, on-line feltöltéssel, ezt kinymtatja, aláíratja a fogadó egyetem koordinátorával, és a szkennelt dokumentumot feltölti a Mobility Report részhez. Csak a Mobility Report elkészítése után tud a fogadó egyetem koordinátora a tartózkodási időről „Confirmation” dokumentumot kitölteni a rendszerben, ezt kinyomtatja, aláírja, pecsételi, és szkennelt formában visszatölti a Confirmation rész alá. Ha mindez megtörtént, akkor kerül a pályázat a „Completed” státuszba, ez jelenti a végleges lezárást. A Mobility Report és Confirmation eljárásrendjéről itt található információ:
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·	 a TNRT-n leadja a fogadó egyetem által a Ceepus elektronikus rendszerbe feltöltött, onnan kinyomtatott és aláírt „Confirmation”-t, amely a kint eltöltött időt igazolja.


