PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ELTE Erasmus oktatói mobilitási programban való részvételre
A pályázat célja:
A fogadó partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása; a
szakmai kapcsolat továbbépítése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési
tevékenységeire.
Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus programban:





aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként
tartózkodik Magyarországon);
aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója a pályáztató intézménynek;
akinek tanszéke/intézete saját tématerületén érvényes Erasmus együttműködési
megállapodással rendelkezik;
akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű
kurzust/kurzusokat.

A mobilitás időtartama:
A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 5 tanóránál, és nem lehet hosszabb 8 hétnél (akár 1
napos mobilitás is megvalósítható).
A mobilitás támogatása:
Az Erasmus program résztámogatást nyújt a mobilitás megvalósulásához, tehát nem feltétlenül
fedezi a mobilitás teljes költségét. A támogatás adómentes Erasmus ösztöndíjjal valósul meg,
amelynek összegét évente az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság állapítja meg. Az
ösztöndíj differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és célországától.
A 2013/2014-es tanévre várható ösztöndíjak összegei 5 tanítási nap esetén célországkategóriánként:




Írország, Svédország, Norvégia, Dánia, Luxemburg, Hollandia, Lichtenstein, Egyesült
Királyság, Finnország, Párizs (Franciaország), Svájc: 590€
Belgium, Ausztria, Olaszország, Franciaország (kivéve Párizs: lásd fenn), Izland,
Németország, Spanyolország, Görögország, Ciprus, Málta, Szlovénia, Portugália: 540€
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Észtország, Törökország, Lettország, Litvánia,
Románia, Bulgária: 490€

A pályázás menete:
1. Tájékozódjon a Kar partnerintézményeiről az alábbi honlapon:
http://www.tofk.elte.hu/node/39
↓
ERASMUS program
↓
Oktatói mobilitás
↓
Partnerintézmények

2. Töltse ki a pályázati adatlapot az alábbi honlapról:
http://www.tofk.elte.hu/node/39
↓
ERASMUS program
↓
Oktatói mobilitás
↓
pályázati adatlap

3. Számítógéppel töltse ki az adatlapot és WORD-ben küldje el az international@tok.elte.hu
email címre.

4. Nyomtassa ki az adatlapot, majd dátummal és oktatói aláírással ellátva adja le a
tanszékvezetőnek
április
30-ig.
(Nem
magyar
állampolgárság
esetén
a
letelepedési/tartózkodási engedély másolatát is csatolni kell!)

Bírálat:
A benyújtott pályázatokat a tanszékvezetők rangsorolják; a támogatottak körét a tanszéki rangsorok
alapján a kari vezetés véglegesíti. A döntésről a pályázók a félév végén értesítést kapnak.
További ELTE információk: http://www.elte.hu/erasmus/oktmob
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