PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Edutus Főiskola az Erasmus+ Program keretében pályázatot
hirdet felsőoktatási hallgatók részére
szakmai gyakorlat folytatására
a 2018/2019-es tanévben
A pályázat célja, hogy:
Egy másik európai országban található szervezetnél eltöltött időszak (a gyakorlat)
eltöltésével a pályázat segítséget nyújtson az ösztöndíjas hallgató számára a közösségi
munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításában és a fogadó ország gazdasági és
társadalmi kultúrájának a megértésében.
Pályázhatnak:










akik az Edutus Főiskolán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek (a szakmai
gyakorlat ideje alatt beiratkozott hallgatók), és a küldő intézményben
tanulmányaik végeztével diplomát, oklevelet, vagy más egyéb felsőfokú
képzettséget szerezhetnek
akik az Edutus Főiskolán diplomájukat a 2017/18-as, vagy a 2018/19-es tanév
folyamán megszerzik és a pályázat beadásakor még aktív jogviszonnyal
rendelkeznek főiskolánkon
valamely részt venni jogosult ország állampolgárai, vagy Magyarországon
menekültként, hontalan személyként, vagy állandó lakosként élnek
rendelkeznek a szakmai gyakorlatot biztosító intézmény befogadó
nyilatkozatával (a nyilatkozat a pályázat beadása után is pótolható!)
BA képzés esetén Erasmus szakmai gyakorlatra az a hallgató jelentkezhet, aki a
szakmai gyakorlat előfeltételeit (szigorlat C, D modulból 60 kredit)
teljesítette. Az előfeltétel teljesítése alól a Tanulmányi Bizottság adhat
felmentést, mely kérelmet a Neptunon keresztül a Tanulmányi Osztályra kell
benyújtani.
akiknek az utolsó aktív 2 félév tanulmányi átlaga elérte a 3.0 átlagot. Ez alól
kivételes esetben a bíráló bizottság méltányossági okból eltérhet.

A szakmai gyakorlat időtartama:
A mobilitás időtartama minimum 3, maximum 6 hónapra kapható meg. A kiutazás
legkorábban 2018. június 1-én kezdődhet és legkésőbb 2019. szeptember 30-ig be
kell fejeződnie.

A megpályázható helyek:


Jelenleg a 27 EU tagállam, továbbá Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság,
Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc és Törökország vállalatai, képzőközpontjai,
vállalkozásai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:




Európai Uniós intézmények (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai
Bíróság, stb.)
EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség
és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében).
A hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség,) a fogadó országban

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:







Kitöltött pályázati űrlap
Szakmai gyakorlatot biztosító intézmény befogadó nyilatkozata
Index másolat (elfogadható a NEPTUN-ból kinyomtatott elvégzett kurzuslista is)
Önéletrajz (magyar és angol)
Motivációs levél (magyarul, maximum 2000 karakter)
Nyelvtudást igazoló dokumentum (vagy nyelvvizsga bizonyítvány másolata, vagy
az Edutus Főiskola nyelvoktatójának írásos igazolása a nyelvtudás szintjéről).

Támogatás összege:



Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi szakmai gyakorlat többletköltségeihez. Ez a
hónapok alapján kerül kiszámításra és átalánydíj formájában kerül kifizetésre.
Az ösztöndíj mértékének megállapítása a Nemzetközi Irodában, az Európai
Bizottság, illetve a Tempus Közalapítvány által meghatározott irányelvek szerint
történik. Az ösztöndíj általános mértéke a fogadó országtól függően havi 520,620,-/euro közötti összeg.

A pályázatok értékelése:
A pályázatok értékelését egy erre a célra felállított bizottság végzi. Az elbírálás
eredményéről a hallgatók a beadástól számított 60 napon belül e-mailben kapnak
értesítést.
A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázat leadási határideje a támogatási keret kimerüléséig a meghirdetéstől
számítva folyamatos, de legkésőbb 2019. május 15.!
A pályázat beadásának helye: a mellékletekkel ellátott, kitöltött űrlapot zárt borítékban
a Nemzetközi Irodában (1114 Budapest, Villányi út 11-13. III. em. 311. sz. szoba) kell
leadni a fent jelzett határidőig.
További információt az intézményi koordinátoroktól lehet kapni.
Pályázni az ERASMUS + szakmai gyakorlat pályázati űrlapon lehet, amelyet a Neptun
megfelelő felületén elérhetővé teszünk. A kiírásról a hallgatók a Neptun rendszeren
keresztül üzenetben is értesítést kapnak.

