Pályázati felhívás
Erasmus+ Pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak
oktatási célú mobilitására
Várjuk azon oktató kollégák jelentkezését, akik a 2015/2016 vagy a 2016/2017-es tanévben
2017. május 31.-ig az Erasmus+ program keretében szeretnének valamelyik
partnerintézményben rövid távú oktatói mobilitásban részt venni.

Az oktatói mobilitási pályázat célja
Az Erasmus+ oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses
viszonyban álló külföldi (partner) intézményben (lásd partneregyetemek) oktatási
tevékenységet folytatnak egy néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamban.(2-60 nap
utazás nélkül).
A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási
intézmény.
Pályázati feltételek
Az intézmény által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:
• aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként
tartózkodik Magyarországon);
• aki teljesállású, félállású vagy óraadó oktatója a Testnevelési Egyetemnek;
• a támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok az oktatók, akik először részesülnek
Erasmus támogatásban.
Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8
óra.
Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal
elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Szükséges dokumentumok
A jelentkezés a jelentkezési lap, valamint az oktató által a külföldi oktatás munkanyelvén
vagy angolul elkészített oktatói munkatervet tartalmazza, (STAFF MOBILITY FOR
TEACHING MOBILITY AGREEMENT), amelynek minimum tartalmi követelménye
megtalálható a nyomtatványok fül alatt. Az oktatói munkatervet a fogadó intézmény által
aláírva és lepecsételve kérjük leadni.
A kitöltött jelentkezési lapot elektronikusan (e-mail-ben) és nyomtatva-aláírva, a
megpályázott intézmény által jóváhagyott oktatói munkatervet pedig lehetőség szerint a
jelentkezési lappal egyidejűleg legkésőbb 2016. május 2-ig kérjük eljuttatni az Erasmus
Irodába (Főépület fsz. 19.). A jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a
fogadó fél által jóváhagyott oktatói munkaterv esetén tekintjük érvényesnek. A határidőn túli
jelentkezésekről az Iroda “várólistát” vezet, és az esetlegesen megmaradó támogatási keret
szétosztásáról egy későbbi időpontban dönt.
A programban részt vevő országok
Slippery Rock University (Amerikai Egyesült Államok)
Western University Canada (Kanada)
National Taiwan Sport University (Tajvan)
Megjegyzés:


Az Erasmus Iroda az oktatók közvetítésével nem foglalkozik.



A jelentkező oktatók veszik fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová kiutazni
szándékoznak.



Konferencián való részvételt a program nem támogat



Maximálisan megpályázható összeg 1800 euró



Maximum 5 munkanap pályázható

A támogatás mértéke
Megélhetési támogatás

Utazási támogatás távolság alapján (link):
4 000 – 7 999 km

820€

1.-14. nap

15.-60. nap

160 €/nap

112€/nap

