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Várjjuk azon koollégák jeleentkezését, akik a 2015/2016 vaggy a 2016/20017-es tanéévben
2017. május 31.--ig az Erasm
mus prograam keretéb
ben szeretnéének rövid távú személyzeti
mobilittásban részzt venni!
mélyzeti mob
bilitási pályyázat célja
A szem
A pályáázat célja azz intézmény adminisztratív munkak
körben dolggozó alkalm
mazottainak képzési
célú nem
mzetközi mobilitását
m
táámogassa úggy, hogy a kiutazó
k
a mobilitás
m
során az intézm
mény
egésze számára
s
hassznosítható tapasztalatookat szerezzzen, jó gyakkorlatokat issmerjen meg.
Pályázhhat oktató is, amennyiben nem oktaatási tevékeenység megvvalósítását ttervezi.
Támogaatható tevékkenység:
felsőokttatási munkkatársak képpzési célú mobilitása
m
(2
2-60 nap utaazás nélkül), amely háromféle
támogattási lehetősééget nyújt:
– felsőooktatási intéézmény munkatársainakk mobilitása
a egy külfölddi vállalathoz
Cél: tuddástranszfer és gyakorlaati készségeek fejlesztésse: szeminárriumok, kurrzusok, gyaakorlati
perióduus, átirányítáás stb.
– adminnisztratív éss más nem oktató
o
munkkatársak mobilitása egyy külföldi paartner felsőo
oktatási
intézménynél
Cél: Tappasztalatszeerzés, jó gyaakorlatok azzonosítása és
é átvétele, jelenlegi
j
mu
munkakör
betöltésséhez szüksééges készséégek továbbfejlesztése.
– Oktaatók mobilitáása egy külf
lföldi partneerintézményynél
Cél: képpzésben valló részvétel..
Pályázaati feltételek
Pályázaatot nyújthatt be:
• aki maagyar állam
mpolgár (vaggy huzamos tartózkodássi engedéllyyel vagy meenekültként
tartózkoodik Magyaarországon);;
• aki a Testnevelési
T
i Egyetemen közalkalm
mazotti jogv
viszonyban áll
• a támoogatás megíítélésekor ellőnyt élveznnek azok azz oktatók, akkik először rrészesülnek
k
Erasmus támogatássban.

• nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre, pályázatában megfogalmazott
program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel.
A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy
bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság
területén aktív privát vagy közintézmény).
Konferencia részvétel nem támogatható!
A fogadó intézmény országa nem lehet a küldő intézmény országa és a pályázó állandó
lakhelye szerinti ország sem.
A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal
elfogadott egyéni munkaprogramot követi.
Szükséges dokumentumok
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
• kitöltött pályázati űrlap;
• munkaviszony igazolása
• fényképes szakmai önéletrajz;
• a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv
vagy tanulmányi terv (Staff mobility for training agreement)
A kitöltött pályázati űrlapot elektronikusan (e-mail-ben) és nyomtatva-aláírva lehetőség
szerint a pályázati dokumentációval egyidejűleg legkésőbb 2015. május 2-ig kérjük eljuttatni
az Erasmus Irodába (Főépület fsz. 19.). A jelentkezést csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési
lap és leadott pályázati dokumentáció 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
Tajvan (National Taiwan Sport University)
Megjegyzés:


Az Erasmus Iroda a személyzet közvetítésével nem foglalkozik.



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



Maximálisan elnyerhető összeg 2220 euró



Maximum 5 munkanap pályázható

A támogatás mértéke
Megélhetési támogatás

Utazási támogatás távolság alapján (link):
8 000 – 19 999 km

1100€

1.-14. nap

15.-60. nap

160€/nap

112€/nap

