Pályázati felhívás ERASMUS+ oktatói és
képzési célú mobilitásra
2020/2021-es tanévre
Oktatói mobilitás
1. A pályázattípus célja
Az oktatói mobilitási program a felsőoktatási intézmények oktatói, oktatási célú tevékenységét segíti elő
külföldi partnerintézményben. Céljai között szerepel elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit
egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, azon hallgatók számára is, akik nem tudnak részt venni
a hallgatói mobilitásban; szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését; illetve a képzési
programok kínálatának és tartalmának gazdagítását.
2. A pályázásra jogosultak köre
Az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitásban a BME állományában dolgozó főállású, félállású
vagy óraadó oktatói vehetnek részt. Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: a mobilitás
teljes idejére érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkezni. Sikeres pályázás esetén
kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.
3. Támogatható tevékenységek
Munkatársak oktatási célú mobilitása.
Az oktatói mobilitás minimális időtartama 2 nap. A kar által támogatott pályázók összesen legfeljebb
10 napra kaphatnak támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot.
A mobilitás a 2020-21-es tanévben legkorábban 2020. június 1-jén kezdődhet és 2021. szeptember 30ig tarthat.
Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
A teljes heteket meghaladó mobilitások esetében a tanítási órák minimális számát a következők szerint
kell kalkulálni: 8 szorozva a teljes hetek számával, plusz 8/5 óra szorozva az extra napok számával.
4. A pályázati folyamat
A kari koordinátornál a kitöltött: MOBILITY AGREEMENT, STAFF MOBILITY FOR TEACHING
dokumentummal lehet pályázni.
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A pályázatok elbírálása a kari koordinátor által történik. Kari koordinátor pályázata esetén a kar
dékánhelyettese, vagy dékánja jogosult a döntésre.
A mindhárom fél által aláírt (pályázó, BME Kari Erasmus koordinátor, fogadó intézmény) Mobility
Agreementet, a szkenelt személyi igazolványt és a pályázati adatlapot a
terczy.medea@mail.bme.hu címre kell elküldeni a mobilitás megkezdése előtt legalább 45 nappal.
Ezt követően az Erasmus iroda munkatársa felveszi a kapcsolatot a pályázóval.
Nyertes pályázat esetén az Erasmus Iroda részére a kitöltött Támogatási szerződés megküldése
szükséges.

Képzési célú / Személyzeti mobilitás
1. A pályázattípus célja
Oktatók, adminisztratív és más, nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél
(felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett tapasztalatszerzése tudástranszfer vagy
készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).
2. A pályázásra jogosultak köre
Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban az BME állományában dolgozó főállású, félállású
vagy óraadó oktatói/munkatársai vehetnek részt. Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak
esetében: a mobilitás teljes idejére érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkezni. Sikeres
pályázás esetén kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt
példányát.
A karok munkatársain kívül a BME átfogó szervezeti egységeinek dolgozói is pályázhatnak ERASMUS+
képzési célú mobilitásra.
3. Támogatható tevékenységek
Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása.
A képzési célú mobilitás minimális időtartama 2 nap. A kar/szervezeti egységvezető által támogatott
pályázók összesen legfeljebb 10 napra kaphatnak támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb
2 nap utazási napot.
A mobilitás a 2020-21-es tanévben legkorábban 2020. június 1-jén kezdődhet és 2021. szeptember 30ig tarthat.

2

4. A pályázati folyamat
A kari koordinátornál/szervezeti egységvezetőnél a kitöltött MOBILITY AGREEMENT, STAFF
MOBILITY FOR TREANING dokumentummal lehet pályázni.
A pályázatok elbírálása a kari koordinátor/szervezeti egység vezető által történik. Kari koordinátor
pályázata esetén a kar dékánhelyettese, vagy dékánja jogosult a döntésre.
Az aláírt Mobility Agreementet, a szkenelt személyi igazolványt és a pályázati adatlapot a
terczy.medea@mail.bme.hu címre kell elküldeni a mobilitás megkezdése előtt legalább 45 nappal. Ezt
követően az Erasmus iroda munkatársa felveszi a kapcsolatot a pályázóval.
Szükséges aláírások:
-

Kari munkavállaló esetén: pályázó, BME Kari Erasmus koordinátor és átfogó szervezeti
egység vezetője, fogadó intézmény.

-

Átfogó szervezeti egység munkatársa esetén: pályázó, szervezeti egység vezető, fogadó
intézmény

Nyertes pályázat esetén az Erasmus Iroda részére a kitöltött Támogatási szerződés megküldése
szükséges.

A programban résztvevő országok mindkét mobilitási forma esetén:

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, Szerbia, Törökország.
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A támogatás mértéke mindkét mobilitási forma estén:

Fogadó ország

1-14. nap

15-60. nap

Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS),
Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO),
Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

170 € / nap

119 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország
(DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES),
Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta
(MT), Portugália (PT)

140 € / nap

98 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE),
Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT),
Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO),
Szerbia (RS - a 2019-es felhívástól kezdődően), Szlovénia
(SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)

110 € / nap

77 € / nap

Az ösztöndíj utazási támogatás részének kiszámításához az Erasmus+ távolság kalkulátor
használható: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Utazási támogatás távolság alapján mindkét mobilitási forma esetén:
Távolság
10 - 99 km

Összeg
20 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1 500 €

A „távolság” alatt a küldő és fogadóintézmény közötti egyszeres távolságot kell érteni, az „összeg”
pedig az oda- és visszaút támogatására adható teljes támogatási összeget jelenti.
A megpályázható intézmények listája honlapunkon olvasható: http://nki.bme.hu/oktatoiszemelyzeti
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