Erasmus+ Személyzeti Mobilitási Pályázati Felhívás 2018/2019
Az EDUTUS Főiskola pályázatot hirdet az intézmény adminisztratív (személyzet) munkatársai és oktatói
számára, akik a 2018/2019-es tanév során az Erasmus+ Program keretében személyzeti mobilitásban kívánnak
részt venni.
A mobilitás célja:
Adminisztratív munkatársak és oktatók külföldi programország beli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy
vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok,
kurzusok, gyakorlati periódus, stb.), egyúttal a támogatott, valamint az intézmény egésze számára
hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzésének elősegítése.
A pályázat tárgya:




Partneregyetemhez, oktatási intézményhez jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében,
valamint az Erasmus mobilitással kapcsolatos szakmai monitoring tevékenységre
Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre
Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit
szervezethez, kutatóközponthoz vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése
érdekében való kiutazás támogatása.

A programban részt vevő országok:
Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország). Nem EU tagállamként a programban
szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország
A személyzeti mobilitás legfontosabb alapelvei:
1. A kiutazás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett képzés lehet, konferencián való részvétel nem
támogatható.
2. Erasmus támogatást a küldő intézmény teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársa kaphat.
3. A kiutazónak rendelkeznie kell megfelelő szintű nyelvtudással ahhoz, hogy a fogadó intézményben
kommunikálni tudjon (nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló
dokumentummal igazolható)
4. A szervezeti egység célkitűzéseivel összhangban álló program megfogalmazása
5. A stratégiai partnerekhez való kiutazás az elbírálásnál prioritást élvez
6. Nemzetközi kapcsolatok építésében, működtetésében való aktív részvétel
7. Egy munkatárs több alkalommal is kaphat Erasmus támogatást külföldi mobilitás céljából. Előnyt
élveznek azon munkatársaknak, akik korábban még nem részesültek sem Erasmus, sem más Európai Uniós
támogatásban.
8. Az Erasmus személyzeti ösztöndíjra jelentkező munkatárs magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon
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érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült státusszal rendelkezik.
9. A mobilitás minimum 2 nap, maximum 14 nap időtartam lehet.
10. A mobilitás 2018. június 1. és 2019. szeptember 30. között végezhető.
A személyzeti pályázat kiemelt adminisztratív célcsoportjai:













Erasmus programmal foglalkozó munkatársak
külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak
tanulmányi osztály munkatársai
gazdasági osztály munkatársai
informatikusok
marketing és PR munkatársak
pályázati területen dolgozók
technológiai transzfer területén dolgozók
könyvtáros munkatársak
minőségbiztosítással foglalkozó kollégák
alumni, vagy karrieriroda munkatársai
műszaki, üzemeltetési területen dolgozó kollégák

A pályázatnak tartalmaznia kell:





A kitöltött pályázati űrlapot
A mobilitás célkitűzéseit tartalmazó motivációs szándékok meghatározását (pályázati űrlapon belül)
Szakmai önéletrajz (1 gépelt oldalnál nem hosszabb)
Partnerintézmény szándék- vagy fogadónyilatkozatát

A benyújtott pályázatok értékelése:
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:




a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó
gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését,
a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó
kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése)
a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez,
és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

Az Erasmus program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a
kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

A pályázatok beérkezési határideje folyamatos, azonban a főiskola fönntartja
magának a jogot, hogy a forrás kimerülése esetén azonnali hatállyal felfüggeszti a
kiírást.
A pályázat benyújtásának módja:
A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot mellékleteivel együtt 1 eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani
az intézmény vezetőjének (Edutus Főiskola, 1114 Budapest, Villányi út 11-13. III. em. 301. szoba), továbbá emailen az intézményi Erasmus koordinátornak a következő e-mail címre: pongracz.marta@edutus.hu
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Melléklet:

Erasmus oktatói mobilitási ösztöndíj megélhetési ráták

Fogadó ország
Dánia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg,
Norvégia, Svédország, Egyesült Királyság
Ausztria, Belgium, Ciprus, Görögország, Németország,
Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia,
Málta, Portugália,
Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,
Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia,
Szlovénia, Szlovákia, Macedónia, Törökország

1.-14. nap
170 € /
nap

15.-60. nap
119 € / nap

140 € /
nap

98 € / nap

110 € /
nap

77 € / nap

Utazási támogatás
10 – 99 km
100 – 499 km
500 – 1 999 km
2 000 – 2 999 km
3 000 – 3 999 km
4 000 – 7 999 km
8 000 – 19 999 km

20 €
180 €
275 €
360 €
530 €
820 €
1300 €

Az
utazási
távolságot
az
EU
hivatalos
kalkulátorával
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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kell

kiszámítani:

