Pályázati felhívás és
Útmutató
A 2019–2020. évi Erasmus+ (KA1 felsőoktatási mobilitás) program
hallgatói tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitási pályázat beadásához
A Kaposvári Egyetem pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi és szakmai gyakorlati
mobilitási Erasmus+ ösztöndíj elnyerésére a 2019/2020-as tanévre.

1. Mi is az Erasmus+?

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet
és a sportot is magában foglalja valamint több jelenleg futó programot (köztük az Egész
életen át tartó tanulás programot) egyesítve.
Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés,
ifjúsági szakma és sport megerősítésére.
A programban részt vehetnek a felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok
(tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység) és munkatársak.

2. Általános tudnivalók

Az Erasmus+ program keretében tanulmányi mobilitás esetén felsőoktatási intézmények
közötti megállapodás alapján valósul meg a hallgatók cseréje. Az Egyetem a partner
intézményekkel kötött kétoldalú szerződésekkel pályázhat – a TEMPUS Közalapítvány (az ún.
Nemzeti Iroda) közreműködésével – Brüsszelben az EU támogatására. Az EU minden, az
előre lefektetett követelményeknek tartalmilag és formailag megfelelő kétoldalú

szerződésben rögzített hallgatói csereprogramot ösztöndíjjal és az adminisztrációs költségek
fedezésére szolgáló forrásokkal támogat.

A TEMPUS Közalapítvány - Nemzeti Iroda Erasmus+ honlapja:
https://www.tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa
https://www.tka.hu/palyazatok/131/hallgatok-szakmai-gyakorlataiAz Európai Bizottság Erasmus+ honlapja:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
Magyarország 1997-ben teljes jogú partnerként csatlakozhatott az uniós országok
felsőoktatási

hallgatóinak

mobilitását

segítő

Erasmus,

majd

2000

júliusától

a

Socrates/Erasmus+ action-2, 2007-től az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning
Programme, LLP), végül 2014-től az Erasmus + elnevezésű programhoz.

Az Erasmus+ program konkrét céljai az oktatás-képzés területén:


a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a
társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú
mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködések
segítségével



a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési
intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatásképzés világán túli szereplők bevonásával



a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának
támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködések, az Unió átláthatóságot és az
elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használata, valamint a jó gyakorlatok
megosztása segítségével



a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális
érzékenység népszerűsítése

A Kaposvári Egyetem TEMPUS Közalapítványhoz benyújtott pályázata
(a továbbiakban: intézményi pályázat)
2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig megvalósuló
hallgatói tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú mobilitások
anyagi támogatásáról szól.

A tanulmányút csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat az Egyetem elfogadja
és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a hallgató – a jelen pályázati felhívásban
meghatározottak szerint - lehetőséget kap a kiutazásra, aminek feltétele tanulmányainak
vagy tevékenységének elfogadtatása mind a hazai, mind a külföldi egyetemmel.
Az Erasmus+ program a külföldi tanulmányút idejére – a jelen pályázati felhívásban
meghatározottak szerint – ösztöndíj támogatást biztosít, amely részben hozzájárul a
kiutazók felmerülő költségeinek fedezéséhez (útiköltség, szállás, ellátás, biztosítás).

Lehetőségek a Kaposvári Egyetemen a 2019/2020-as tanévben

Az Egyetem a 2019/2020-as tanévre Európa számos felsőoktatási intézményével kötött
csereegyezményt. Ezek az ösztöndíjas helyek meghatározott intézmények meghatározott
képzésében történő részvételt biztosítanak. A pályázható helyek véglegesített listáját minden
pályázó részére elérhetőek az Erasmus + program honlapján (erasmus.ke.hu)

Mire és mennyi időre tudok pályázni?


felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);



felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása (hossza 2-12 hónap);



tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja

(hossza 3-12 hónap).

Kik pályázhatnak a tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjra?
Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akik


a Kaposvári Egyetem bármely karán alap – mester vagy doktori képzésben, vesznek
részt,



a 2018/2019. tanév II. félévére bejelentkeznek, illetve kijelentik, hogy e félévben
nem szüneteltetik hallgatói jogviszonyukat,



a megpályázott időszakban (2019/2020-as tanév) aktív hallgatói jogviszonyban
lesznek az Egyetemmel, azaz hallgatói jogviszonyukat nem szüneteltetik,



magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként,
befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján
rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,



az első szemesztert sikerrel elvégezték a pályázat benyújtásának időpontjáig



angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek.

A tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenység plusz pontokkal jár, de nem feltétel.

Azok is nyújthatnak be pályázatot, akik korábban már vettek részt Erasmus tanulmányúton
vagy szakmai gyakorlaton, de az új pályázók előnyt élveznek az elbírálás során!

A támogatás mértéke:
A jelen pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj összege – amely az ösztöndíjas időszak
hosszától, illetve a fogadó országtól függ - hallgatónként 420-470-520 EUR/hó. Szakmai
gyakorlat esetén +100 Euró. A támogatás összege a korábbi évektől eltérően az Európai
Bizottság által meghatározott. A támogatás a ténylegesen felmerülő költségeket nem
feltétlenül fedezi teljes egészében!

Tanulmányi célú
mobilitás/hó

Szakmai gyakorlat/hó

2019/2020
Magas megélhetési költségű célországok

520 €

620 €

470 €

570 €

420 €

520 €

Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország,
Írország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia,
Olaszország, Svédország

Közepes megélhetési költségű
célországok
Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg,
Németország, Portugália, Spanyolország,
Szlovénia, Törökország

Alacsonyabb megélhetési költségű
célországok
Bulgária, Észtország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Málta, Románia,
Szlovákia, Szerbia

A hallgatót megillető konkrét támogatási összeg meghatározására a hallgatói pályázatok
elbírálását, a Kaposvári Egyetem Erasmus Bizottsága végzi az Európai Uniós pályázati
előírásoknak megfelelően.
A támogatások kifizetése – valamennyi mobilitás esetében – két részletben, átutalással
történik.
Figyelembe véve a pályázatok elbírálásáról szóló döntési listában szereplő rangsort és az
intézményi pályázat elbírálásáról szóló döntést, az Erasmus Bizottság dönthet arról is, hogy –
forrás hiányában – az ösztöndíjat egyébként elnyert hallgató pénzügyi támogatásban nem
részesül, és önfinanszírozóként vehet részt a Programban. Az Erasmus Bizottság döntéséről –
az Egyetem hatáskörrel rendelkező vezetője általi jóváhagyást követően - haladéktalanul
írásban (akár elektronikus úton) értesíti az ösztöndíjast.

Milyen intézményhez adhatok be pályázatot?
Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók sem az állampolgárságot
adó ország irányába sem a lakóhely szerinti ország nem nyújthatnak be pályázatot.
Tanulmányi mobilitás esetében:


Csak hivatalos Erasmus+ partnerintézményekbe
http://erasmus.ke.hu/partnereink

Szakmai gyakorlati mobilitás esetén:


A küldő és fogadó fél között nem szükséges, hogy legyen aláírt intézmények közötti
szerződés. (Külföldi cég, szervezet, intézmény, kutatóintézet, képzőközpont stb.)

A felsőoktatási képzésem során melyik félévben utazhatok ki?
Tanulmányi mobilitás esetében:


Legkorábban a felsőoktatási tanulmányok 2. évében

Szakmai gyakorlati mobilitás esetén:


Legkorábban a felsőoktatási tanulmányok 1. évében

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:


Elektronikusan kitöltött pályázati űrlap
(http://erasmus.ke.hu/bemutatkozunk/palyazatok/Erasmus hallgatói pályázati űrlap)



Leckekönyv másolata



Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata
vagy
Minimum középfokú nyelvvizsga bizonyítvány hiányában az Idegen Nyelvi
Igazgatóság igazolása



Hallgatói jogviszony igazolás a pályázat beadásában aktuális félévről.



Ajánlások (tanszék, oktató, HÖK etc.)



2 db igazolványkép



+ szakmai gyakorlat esetén befogadó nyilatkozat a fogadó intézettől

Részesülhetek-e szociális kiegészítő támogatásban? Igen
Abban az esetben, ha a pályázó hallgató:
1. a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott
2. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
3. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
4. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
5. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
6. Roma szakkollégium tagja (volt)

plusz havi 200 euró ösztöndíjra pályázhat a havi Erasmus+ alapösztöndíjon felül
tanulmányi mobilitás esetén, plusz havi 100 euróra szakmai gyakorlat esetén.

Pályázási folyamat:

A pályázat benyújtása elektronikus ÉS papír alapon történik, az alábbi linken
található kérdőív kitöltésével: Hallgatói;
http://erasmus.ke.hu/bemutatkozunk/palyazatok

A pályázat leadásának határideje:
Tanulmányi mobilitás:

2019.03.20.

Szakmai gyakorlat:

Folyamatos (kiutazás előtt min. 3 hónappal)

Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben
esélyes munkával indulhassanak, az Intézményi Erasmus Koordinátor együttműködve a karok
képviselőivel (a Kari Koordinátorokkal) személyes tájékoztatást adnak

Erasmus + Kávéház keretében
1 ) 2019. február 26-án 10:00 tól az A9-es teremben
(Rippl-Rónai Művészeti Kar, Bajcsy Zs. utca 10.) , valamint

2) 2019. február 27-én10:00 tól az Új Kollégium Kultúrtermében
(Guba Sándor utca 40.)

Továbbá személyesen feltett kérdéseikre, Gelencsér Tímea Kinga Intézményi Erasmus
Koordinátor is szívesen válaszol, illetve elektronikus formában történt megkeresésükre a
gelencser.timeakinga@ke.hu vagy az erasmus@ke.hu e-mail címen is válaszolunk.
A pályázat beérkezését követően az Erasmus Bizottság elvégzi a pályázat formai ellenőrzését.
A pályázatot elektronikus úton és papíralapon is be kell adni.

Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, a hiánypótlás határideje 2 munkanap.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlás során a hibát nem megfelelően vagy határidőn túl
javítja ki, pályázata további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
Az Egyetem célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű
hallgatók utazhassanak, így elsősorban a tanulmányi eredmény és a nyelvi felkészültség a
legmeghatározóbb a nyertesen kiválasztásakor, továbbá előnyt jelenthet a tudományos,
szakmai és közösségi tevékenység is.

A pályázatokat az Erasmus Bizottság bírálja el.
Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást,
vagy a sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az
Intézményi Erasmus Koordinátort haladéktalanul írásban értesíteni!

Jelentkezés
Tanulmányi mobilitások esetén a nyertes pályázókat az Intézményi Erasmus Koordinátor
nominálja a hallgató által megjelölt partner Egyetemekre. A pályázatban minimum 2
különböző Egyetem megjelölése szükséges, ugyanis lehetséges, hogy a Partner túljelentkezés
miatt nem tud minden jelentkezőt fogadni.
Pozitív elbírálást követően a jelentkezési dokumentumokat a Partner fogja megküldeni a
jelentkezők részére.

Kiutazás előtti teendők
-

Tantárgyak/tevékenység leegyeztetése az adott Kar Kari Koordinátorával

-

A Partnertől kapott jelentkezési dokumentumok kitöltése, visszaküldése a Partner
által kijelölt kapcsolattartónak

-

Az Európai Bizottság által küldött értesítő e-mailalapján az OLS (Online Linguistic
Support) első tesztjének kitöltése

-

Egészség- utas és szakmai gyakorlat esetén kötelező felelősségbiztosítás megkötése

-

Egyéni tanulmányi rend igénylése a Tanulmányi Osztályon

-

Bankszámla ügyintézés. A hallgató részére a Kaposvári Egyetem a megítélt ösztöndíjat
euróban fogja utalni.

-

Utazás és szállás megszervezése

Szerződéskötés, beszámolás és egyéb kötelezettségek

Tanulmányi mobilitás
Az Egyetem a nyertes hallgatóval és a fogadó intézménnyel a tanulmányi követelmények
teljesítésével kapcsolatos tanulmányi megállapodást, majd ezt követően a hallgatóval a
támogatás teljes összegét rögzítő támogatási szerződést köt a hallgató kiutazását
megelőzően.
A tanulmányi megállapodásban: (Learning Agreement-LA)
A dokumentum kitöltése és aláíratása kapcsán az adott Kar Kari Koordinátorához kell
fordulni.
a) a fogadó intézmény vállalja, hogy az abban szereplő tanulmányi terv teljesítésének
lehetőségét biztosítja a hallgató számára;
b) a hallgató vállalja az abban foglaltak teljesítését;
c) az Egyetem vállalja, hogy a terv teljesítése esetén a külföldön végzett tanulmányokat az
Egyetem vonatkozó szabályzatai szerint kredit értékben teljes mértékben elismeri.
A tanulmányi megállapodás csak mindhárom fél hozzájárulásával módosítható.

Szakmai gyakorlati mobilitás
Az Egyetem a nyertes hallgatóval és a fogadó intézménnyel a szakmai gyakorlati
követelmények teljesítésével kapcsolatos képzési megállapodást, majd ezt követően a
hallgatóval a támogatás teljes összegét rögzítő támogatási szerződést köt a hallgató
kiutazását megelőzően.
A képzési megállapodásban: (Training Agreement-TA)
A dokumentum kitöltése és aláíratása kapcsán az adott Kar Kari Koordinátorához kell
fordulni.
a) a fogadó intézmény vállalja, hogy az abban szereplő szakmai gyakorlati terv teljesítésének
lehetőségét biztosítja a hallgató számára;
b) a hallgató vállalja a megállapodásban foglaltak teljesítését;
c) az Egyetem vállalja, hogy a terv teljesítése esetén a külföldön végzett szakmai gyakorlatot
az Egyetem vonatkozó szabályzatai szerint teljes mértékben elismeri kredit értékben vagy az
oklevélmelléklet (Diploma Supplement), illetve egyéb igazolás kiállításával.

A képzési megállapodás magában foglalja a hallgatói szakmai gyakorlat megszervezésében
részt vevők szerepét és felelősségét részletező Minőségvállalási Nyilatkozatot.
A képzési megállapodás csak mindhárom fél hozzájárulásával módosítható.

Közös rendelkezések
A támogatási szerződésben a kiutazásra vonatkozó kötelességek és jogok valamint a
támogatás összege kerül majd rögzítésre.
Az utalás 2 részletben történik. Az első részlet a teljes összeg 80%-t jelenti. A 20% utalása a
mobilitás végén a hazatérés után történi az alábbiak teljesítését követően:

-

A külföldi tanulmányok kielégítő lezárása után, a fogadó intézmény Tanulmányi
Átirattal látja el a hallgatót (Transcript of Records), a tanulmányi illetve a képzési
megállapodásnak megfelelően.
Szakmai gyakorlati mobilitás esetén a (Training Agreement) after the mobility
részében igazolja le a fogadó intézet a hallgató mobilitási tevékenységét. A hallgató
az eredeti dokumentumot az Intézményi Erasmus Koordinátornak adja le.

-

A Certificate of Attendance elnevezésű dokumentummal a külföldi intézmény
igazolja, hogy a hallgató/munkatárs valóban eltöltötte a támogatási szerződésben
foglalt időtartamot a partnerintézményben. A hallgató az eredeti dokumentumot az
Intézményi Erasmus Koordinátornak adja le.

-

Az Európai Bizottság által küldött EU Survey kitöltése szükséges a hallgató részéről,
mely a mobilitás értékelésére vonatkozik.

-

A hallgató teljesíti az OLS (online linguistic support) záró tesztjét.

-

A hallgató a tanulmányok, illetve a szakmai gyakorlat befejezését záró beszámolót
készít, melyet az Intézményi Erasmus Koordinátornak juttat el.

Amennyiben a hallgató a beszámolóját határidőre nem vagy nem megfelelően nyújtja be,
vagy a támogatás összegét vagy annak egy részét nem szerződésszerűen használja fel,
köteles azt az Egyetem részére visszafizetni.

Van lehetőség félévhosszabbításra?

A rendelkezésre álló források függvényében a hallgatónak lehetősége van az ERASMUS+
státusát meghosszabbítani. A hallgató hosszabbítási szándékáról köteles írásban tájékoztatni
a Kari Koordinátort, valamint az Intézményi Erasmus Koordinátort az ösztöndíjas időtartam
lejárta előtt legalább 30 munkanappal. A hosszabbítási kérelem elbírálása és a
szerződéskötés tekintetében az eredeti pályázat elbírálására vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni. A meghosszabbításnak közvetlenül kell követnie az eredetileg
tervezett ERASMUS+ ösztöndíjas időszakot.
A meghosszabbított mobilitási időszaknak véget kell érnie 2020. szeptember 30-áig.

