Erasmus+ Oktatói Mobilitási Pályázati Felhívás 2018/2019
Az EDUTUS Főiskola pályázatot hirdet az intézmény oktatói számára, akik a 2018/2019-es tanév során az
Erasmus+ Program keretében oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.
A pályázat lehetőséget nyújt oktatási tevékenység folytatására az Európai Unió azon felsőoktatási
intézményeiben, amelyekkel az EDUTUS Főiskola adott szervezeti egysége (tanszék/intézet) a 2018/2019-es
tanévre érvényes Erasmus bilaterális szerződéssel rendelkezik.

Az oktatói mobilitás legfontosabb alapelvei:
1. A kiutazás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás lehet. Kutatási tevékenység, vagy
konferencián való részvétel nem támogatható.
2. Erasmus támogatást a küldő intézmény oktatási tevékenységében teljes- vagy részmunkaidőben, továbbá
óraadóként foglalkoztatott oktató kaphat.
3. Az az oktató kap Erasmus támogatást, akit erre a küldő intézmény kiválasztott. A stratégiai partnerekhez
való kiutazás az elbírálásnál prioritást élvez.
4. Egy oktató több alkalommal is kaphat Erasmus támogatást külföldi oktatási tevékenység céljából. Előnyt
élveznek azon oktatók, akik korábban még nem részesültek az Erasmus program által finanszírozott
támogatásban.
5. Az Erasmus oktató magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos
időtartamra szóló tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal kell rendelkeznie.
6. Oktatói tanulmányút minimum 2 nap, a kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább 8 óra. A
mobilitás legfeljebb 14 napig tarthat.
7. A külföldi oktatási tevékenység 2018. június 1. és 2019. szeptember 30. között végezhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:





A kitöltött pályázati űrlapot
A pályázati űrlapban rövid munkatervet (max. 1 oldal) magyarul
Szakmai önéletrajz (1 gépelt oldalnál nem hosszabb )
Partnerintézmény szándék- vagy fogadónyilatkozatát (e-mail is elfogadható)

Elbírálás prioritásai:







korábban még nem részesült Erasmus támogatásban
korábban még nem részesült más Európai Uniós támogatásban
kapcsolati tőke az adott intézménnyel
aktív oktatói tevékenység a küldő intézmény idegen nyelven tartott kurzusain
nemzetközi kapcsolatok építésében, működtetésében aktív részvétel
koordinátori szerepkör

A pályázatok beérkezési határideje folyamatos, azonban az intézmény 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
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.
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