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SZMSZ  IX. sz. melléklete 
 

Erasmus szabályzat 
 
Az Egész életen át tartó tanulás program (LLP) részét képező Erasmus program fő célja a 
felsőoktatási intézmények európai együttműködésének támogatása, a közös oktatási tevékeny-
ségek összehangolása, a hallgatói tanulmányi, szakmai gyakorlati, oktatói és a személyzeti 
mobilitás elősegítése. 
 
Az Erasmus program Sárospataki Református Teológiai Akadémián (továbbiakban: SRTA) 
történő megvalósítása és eljárási rendjének meghatározása érdekében a Szenátus a következő 
szabályzatot alkotja. 
 

I. Általános rendelkezések 
1.§ A szabályzat célja 

 
A szabályzat célja, hogy megteremtse az egységes, átlátható és gazdaságos, hallgatói, oktatói 
és személyzeti mobilitással kapcsolatos pályázati rendszer szabályzati kereteit, valamint a 
hatékony projektmegvalósítási folyamatok feltételeit. 
 

2.§ A vonatkozó jogszabályok listája 
 
a) A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról;1 
b) Az SRTA SZMSZ-e; 
c) Az SRTA Erasmus University Charter-je; 
d) Az SRK SZMSZ-e 
e) Az Európai Unió szervei által, az Erasmus ösztöndíj-program kapcsán kiadott másodlagos 
jogforrásnak minősülő joganyagok (pl. rendeletek). 
 

3.§ A szabályzat hatálya 
 
A szabályzat hatálya kiterjed: 
a) a tanulmányi hallgatói mobilitásban részt vevő hallgatókra, az oktatói mobilitásban részt 
vevő oktatókra, és az adminisztratív személyzeti mobilitásban részt vevő alkalmazottakra, 
b) az SRTA Erasmus Programjának megszervezésében, megvalósításában részt vevő, az 
SRTA-val munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre, szervezeti egységekre. 
 

4.§ Az Erasmus programra vonatkozó eljárási szabályok 
 
(1) Az Erasmus program keretében történő nemzetközi együttműködés, valamint a program 
megvalósításának általános eljárási szabályait az Erasmus University Charter (EUC) szabály-
rendszere határozza meg. 
(2) Az SRTA az Erasmus University Charter alapján a tervezett centralizált projektjeinek 
megvalósítására az Európai Bizottságtól kérhet támogatást, decentralizált tevékenységeinek 
pénzügyi támogatását pedig a Tempus Közalapítvány Nemzeti Irodától igényelheti. 
(3) Az Erasmus University Charter mellett az SRTA kétoldalú megállapodásokat köt Eras-
mus University Charterrel rendelkező intézményekkel. A kétoldalú megállapodások rögzítik 

                                                 
1 A hatályos jogszabálynak megfelelően a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 
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az intézmények közötti együttműködés, valamint a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitás 
kereteit. A kétoldalú szerződések aláírására a rektor jogosult. 
(4) Az SRTA az Erasmus programot a Tempus Közalapítvány által évente kidolgozott és el-
fogadott alapelveknek megfelelően valósítja meg. 
(5) A programhoz kapcsolódó tevékenységek az SRTA rektorának, szenátusának és Erasmus 
koordinátorának a szervezésében, irányításával, felügyeletével folynak. 
 
 

II. Az Erasmus program szervezeti rendszere 
5.§ Az SRTA-n az Erasmus program működéséhez szükséges feladatok ellátásában 

közreműködő szervek és személyek 
 
a) SRTA szenátusa, 
b) SRTA rektora,  
c) SRTA Rektori Hivatala, 
d) intézményi koordinátor és referens, 
e) SRTA Kreditbizottsága, 
f) SRTA Diákönkormányzata, 
g) SRK Titkársága, 
h) SRK Gazdasági Hivatala. 
 

6.§ A Szenátus feladatai 
 

Az SRTA szenátusa az Erasmus program kapcsán a stratégiai döntéshozó szerv: 
a) dönt az Erasmus programban való részvételről, illetve az Erasmus programból való kilépés-
ről; 
b) dönt az Erasmus koordinátor és referens (a koordinátor segítője) személyéről; 
c) elbírálja a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitási Erasmus pályázatokat; 
d) az Európai Unió felsőoktatásra vonatkozó elveinek megfelelően meghatározza a külügyi és 
Erasmus kapcsolatok fejlesztésének irányait, céljait, eszközeit; 
 

7.§ A Rektor feladatai 
 

Az SRTA képviselőjeként és vezetőjeként a rektor 
(1) kinevezi az SRTA Erasmus koordinátorát, a koordinátor segítőjét (referens). Az Erasmus 
koordinátornak és referensnek a megbízatása határozatlan időtartamra szól, azzal, hogy a ko-
ordinátor és referens megbízatása a rektor által bármikor visszavonható indoklás nélkül; 
(2) aláírja 
a) a Tempus Közalapítványhoz benyújtandó előkészített intézményi pályázatot, évközi és a 
záró beszámolókat; 
b) az előkészített kétoldalú szerződéseket (Bilateral Agreement); 
c) az előkészített támogatási szerződéseket. 
 

8.§ A Rektori Hivatal feladatai 
 
Az SRTA Rektori Hivatala 
a) gondoskodik az intézményi pályázatok benyújtásához szükséges mellékletek beszerzéséről; 
b) kitölti az ösztöndíj átutalásához szükséges nyomtatványokat, amelyet a rektor aláírását ki-
vetően továbbít a Gazdasági Hivatal részére; 
c) vízumigazolást állít ki; 
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d) rögzíti a hazatérő Erasmus hallgatók elfogadott tantárgyait és elismert kreditjeit. 
 

9.§ Az Erasmus koordinátor és referens feladatai 
 

(1) Az SRTA-n az Erasmus Program megvalósításával kapcsolatos feladatokat az intézményi 
koordinátor és a referens látják el. Az Erasmus koordinátort és a referenst az SRTA Szenátusa 
bízza meg határozatlan időre.  
(2) A koordinátor  
a) megvalósítja az SRTA-n belül az Erasmus programot, ennek érdekében kidolgozza az erre 
vonatkozó stratégiai elveket; 
b) részt vesz a program megvalósítására irányuló szabályzatok kidolgozásában; 
c) előkészíti és benyújtja 

ca) az intézményi pályázatot, 
 cb) az évközi és év végi tevékenység lezárását, értékelését, valamint a tartalmi és 
 pénzügyi beszámolót; 
d) kapcsolatot tart fenn 
 da) az Európai Bizottsággal, e körben figyelemmel kíséri az Erasmus program változá
 sait, 
 db) a Tempus Közalapítvány Nemzeti Irodával, e tekintetben közreműködik a vitás 
 kérdések rendezésében, beadja a kert beszámolókat; 
e) a program megvalósításával kapcsolatos kérdésekben tájékoztatja a rektort és a szenátust, 
közvetíti a megvalósítással kapcsolatos eljárási szabályokat, feladatokat; 
f) ellátja a mobilitási pályázatok kiírásával és elbírálásával kapcsolatos adminisztratív felada-
tokat; 
g) tájékoztatja az Erasmus programban részt vevő oktatókat, hallgatókat és adminisztratív 
személyzetet a programmal kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati kérdésekben; 
h) az Európai Bizottság és a Nemzeti Iroda által kidolgozott elveknek megfelelően ajánlást 
tesz az ösztöndíjak mértekére; 
i) gondoskodik a szükséges igazolások kiadásáról; 
j) kezeli a kiutazó hallgatók, oktatók és a személyzeti mobilitás keretében kiutazók dokumen-
tációját; 
k) a beutazó hallgatóknak fogadó levelet küld, előzetesen tájékoztatást nyújt a hallgatók részé-
re, gondoskodik a hallgatók kollégiumi elhelyezéséről; a félévek kezdetekor – a beutazó hall-
gatók számától függően – az SRTA Diákönkormányzatával intézményi Orientációs Napokat 
szervez; felelős az idegenrendészeti ügyintézésért; 
l) az Erasmus referenst bevonva a programmal kapcsolatos feladatok ellátásába 
 la) előkészíti a kétoldalú megállapodásokat a partnerintézményekkel (mobilitások, 
 hónapszámok), aláíratja azokat az SRTA rektorával, és megküldi a partnerintézmé-
 nyeknek, 
 lb) közvetít az SRTA hallgatói és a fogadó partnerintézmények között. 
 lc) törekszik a külföldi kapcsolatok bővítésére, amelyhez kérheti az SRTA oktatóinak 
 és szervezeti egységeinek a javaslatát, támogatását és közreműködését, 
 ld) kapcsolatot tart a kint tartózkodó hallgatókkal, ellátja a hallgatók érdekképviseletét, 
 le) ellátja a bejövő hallgatók jelentkezésével, tájékoztatásával, adategyeztetésével kap-
 csolatos feladatokat; 
m) bevonja az SRTA Diákönkormányzatát a programmal kapcsolatos feladatok ellátásába; 
n) a program pénzügyi megvalósítása terén együttműködik a Gazdasági Hivatallal, 
o) segítséget nyújt az SRTA Erasmus programját népszerűsítő kiadványok elkészítésében, 
folyamatosan frissíti az SRTA Erasmus honlapján a programmal kapcsolatos információkat. 
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10.§ A Kreditbizottság feladatai 
 

Az SRTA Kreditbizottsága biztosítja a kreditátvitel lehetőségét, vagyis beszámítja a külföldön 
szerzett krediteket, a szabályzatban foglalt eljárási rendnek megfelelően. 
 

11.§ A Diákönkormányzat feladatai 
 
(1) Az Erasmus programból adódó feladatok ellátásában a hallgatók a Diákpresbitériumon 
keresztül vesznek reszt.  
(2) A Diákpresbitérium 
a) informálja a hallgatókat az Erasmus program lényegéről, a program keretében biztosított 
lehetőségekről; 
b) segítséget nyújt a kiutazó hallgatóknak, népszerűsíti a programot és segít a pályázással 
kapcsolatos információk terjesztésében; 
c) kapcsolatot tart a pályázatot elnyert hallgatókkal; 
d) megszervezi a korábbi években és a tárgyévben pályázatott elnyert hallgatók közötti ta-
pasztalatcserét; 
e) közreműködik a beutazó diákok fogadásában, az Orientációs Napok megszervezésében; 
f) elősegíti a diákok szociális beilleszkedését az SRTA hallgatói közösségébe, részükre 
szabadidős és kulturális programokat szervez, 
g) segítséget nyújt az idegenrendészeti ügyintézésében. 
 

12.§ A Kollégiumi Titkárság feladatai 
 
A Sárospataki Református Kollégium Titkársága gondoskodik az intézményi pályázatok be-
nyújtásához szükséges mellékletek beszerzéséről. 
 

13.§ A Gazdasági Hivatal feladatai 
 
Az SRK Gazdasági Hivatala 
a) kezeli a programhoz kapcsolódó bankszámlákat, banki kapcsolatokat tart fenn, 
b) utalja az ösztöndíjakat, 
c) az Erasmus koordinátort folyamatosan tájékoztatja a pénzügyi folyamatokról. 
 

III. Az Erasmus programra vonatkozó eljárási szabályok 
14.§ Az Erasmus program finanszírozási rendje 

 
(1) Az Erasmus program forrásai: 
a) a Nemzeti Irodától származó támogatás, 
b) az SRTA évente meghozandó, egyedi döntése alapján intézményi forrásból származó tá-
mogatás. 
(2) Az SRTA minden év február hónap folyamán kiírja a tanulmányi hallgatói pályázati felhí-
vást, illetve közzéteszi az oktatói és az adminisztratív személyzeti pályázati felhívást. 
(3) Az SRTA március hónap folyamán Intézményi Pályázatot nyújt be a Tempus Közalapít-
ványhoz a következő tanévre vonatkozó létszám és időtartam adatokat illetően. 
(4) Az SRTA a pályázatban szereplő mobilitási adatokat a beérkezett pályázatok és becsült 
adatok alapján határozza meg. 
(5) Az Erasmus ösztöndíj 
a) hozzájárulás a külföldi tanulmányi időszak, illetve az oktatói és személyzeti mobilitás több-
letköltségeihez; 
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b) összegéről a Szenátus dönt az SRTA számára felhasználása megítélt keretösszegek alapján; 
c) összege a külföldön történő tartózkodás idejétől és a fogadó országtól függően kerül kiszá-
mításra, igazodva az Európai Bizottság által az adott tanévre kiadott, az adott mobilitási for-
mában megítélhető célországonként meghatározott maximum rátákhoz;  
d) kifizetése átutalással történik. 
(6) Az SRTA kiegészítő támogatást nyújthat a támogatott hallgató vagy oktató utazásához, 
illetve a kint tartózkodás során felmerülő megélhetési költségekhez.  
(7) Az SRTA a kiutazást megelőzően támogatási szerződést köt a támogatottakkal, amelyben 
rögzítik az Erasmus ösztöndíj teljes összegét, valamint a folyósítás részleteit.  
(8) Az SRTA a támogatások felosztása során figyelembe veszi azt a célkitűzést, hogy a kiuta-
zások megoszlása minél egyenletesebb legyen a résztvevő országok között. 
(9) Az Erasmus hallgató 200 euró/hó Erasmus támogatásnál kevesebbet nem kaphat az intéz-
ménytől. A minimum ösztöndíjnál csak abban az esetben lehet kevesebb ösztöndíjat adni, ha 
olyan körülmény lép fel, amely a külföldi tartózkodás költségeit jelentős mértékben csökkenti. 
Ezt a körülményt a támogatási szerződésben fel kell tüntetni. 
(10) Amennyiben a hallgató saját maga bizonyíthatóan rendelkezik a szükséges anyagi fede-
zettel, és megfelel a jogosultsági kritériumoknak, és kiutazását az SRTA támogatja, de szená-
tusi döntés folytán nem részesíti Erasmus ösztöndíjban, úgy az Erasmus hallgatókkal meg-
egyező jogi státuszban, önfinanszírozó hallgatóként (label-student) vehet részt a programban. 
(11) Erasmus mobilitási ösztöndíjra csak az jogosult, aki ezen időtartam alatt más, Európai 
Uniós program (pld. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által biztosított 
támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe. 
 
 

15.§ Tanulmányi hallgatói mobilitás 
 
(1) Az Erasmus ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos BA vagy MA részkép-
zésben vehet részt, elkészítheti szakdolgozatát. 
(2) A hallgató Erasmus tanulmányi ösztöndíjban tanulmányai során csak egy alkalommal ré-
szesülhet, függetlenül attól, hogy költségei térítéséhez támogatást nyer-e el vagy sem. 
(3) Az Erasmus mobilitási ösztöndíjak időtartama minimum 3 hónap vagy legalább egy teljes 
tanulmányi terminus (félév), illetve maximum egy teljes tanév (ill. 12 hónap). 
(4) A hallgató kiutazására a jelen szabályzatban meghatározott pályázati eljárás lefolytatását 
követően kerül sor. 
(5) A sikeres pályázatok nem jelentenek automatikus kiutazást, mivel az ösztöndíj intézményi 
keretösszege előre nem ismert. 
(6) A hallgatónak kiutazása előtt az Erasmus ösztöndíj teljes összegét rögzítő támogatási szer-
ződést és a tanulmányi követelmények teljesítésével kapcsolatos tanulmányi szerződést 
(Learning Agreement) kell kötnie. A támogatási szerződést a hallgató, valamint az SRTA ne-
vében a rektor írja alá. A tanulmányi szerződést a partnerintézmény, a hallgató, valamint az 
SRTA nevében a koordinátor vagy a referens írja alá. 
(7) A tanulmányi szerződésben: 
a) a fogadó intézmény vállalja, hogy az abban szereplő tanulmányi terv teljesítésnek lehetősé-
gét biztosítja a hallgató számára, 
b) a hallgató vállalja az abban foglaltak teljesítését, 
c) az SRTA vállalja, hogy a terv teljesítése esetén a külföldön végzett tanulmányokat az 
SRTA tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint elismeri. 
(8) Amennyiben a hallgató nem kívánja igénybe venni a számára megítélt tanulmányi ösztön-
díjat, köteles erről az Erasmus koordinátort írásban értesíteni. 
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a) Az őszi félévben kiutazó hallgató az ösztöndíjat szankciók nélkül visszamondhatja, a pá-
lyázat benyújtás évének tavaszi félévében a szorgalmi vizsgaidőszak utolsó napjáig (déli 12 
óráig). 
b) A tavaszi félévben kiutazó hallgató az ösztöndíjat szankciók nélkül visszamondhatja, a 
pályázat benyújtás évének őszi félévében a szorgalmi időszak utolsó napjáig (déli 12 óráig). 
(9) A sikeres pályázatot követően a hallgató köteles az Erasmus koordinátorhoz az álabbi ira-
tokat kitöltve eljuttatni: 
a) a hallgatói támogatási szerződést 2 példányban (elektronikus formában), 
b) a támogatási szerződés mellékletét képező tanulmányi megállapodást (elektronikus formá-
ban), 
c) a partnerintézmény fogadólevelének fénymásolatát, 
(10) A hallgató a külföldre történő megérkezését követő 
a) 15 napon belül köteles az Erasmus koordinátornál e-mailben jelentkezni, 
b) 1 hónapon belül köteles a támogatói szerződés mellékletét képező tanulmányi szerződést a 
fogadó intézménnyel történt egyeztetést követően írásban véglegesíteni, és a fogadó intéz-
mény által aláirt példányt az SRTA Erasmus koordinátorához eljuttatni. 
(11) A támogatott hallgató a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül köteles a hallgatói 
mobilitás beszámolót a támogatói szerződésben az adott tanévre meghatározott szabályok és 
forma szerint kell elkészíteni és leadni. 
(12) A hallgató a külföldi részképzés lezárta után 30 napon belül, illetve a következő félévre 
való beiratkozás időpontjáig köteles leadni az Erasmus koordinátornál a kitöltött és érvényesí-
tett Transcript of Records nyomtatványt. 
(13) A hallgató panaszával, annak jellegétől függően, írásban fordulhat az intézményi koordi-
nátorhoz, a Tanulmányi Bizottsághoz, a Kreditbizottsághoz, a Szenátushoz. Amennyiben eze-
ken a fórumokon ügye nem rendezhető, közvetlenül megkeresheti a Tempus Közalapítványt 
is. 
 

16.§ A hallgatói pályázatok 
 
(1) A pályázatra beadhatja jelentkezését minden hallgató, aki  
a) a jelentkezés félévében és az ösztöndíj ideje alatt is az SRTA beiratkozott nappali vagy 
levelező tagozatos hallgatója, és tanulmányai során még nem részesült Erasmus ösztöndíjban, 
b) jelentkezéskor két lezárt félévvel rendelkezik, 
c) az Erasmus programban részt venni jogosult ország állampolgára, vagy Magyarországon 
érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelke-
zik, 
d) a fogadó intézményben folytatott tanulmányok nyelvéből, vagy angol nyelvből legalább 
középfokú C vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik; abban az esetben, ha ennek 
a kritériumnak nem felel meg, esetében nyelvi meghallgatás dönt, hogy pályázhat-e a továb-
biakban, fenntartva, hogy nem kerül hátrányba emiatt, 
e) az utolsó lezárt félévének tanulmányi eredményeinek súlyozott átlaga legalább 4,00. 
(2) A hallgató pályázatát az SRTA Szenátusához nyújtja be. 
(3) a pályázati laphoz csatolni kell: 
a) a nyelvvizsgát igazoló okirat másolatát, 
b) az utolsó lezárt félév indexmásolatát, 
c) egy oktatói ajánlást, 
d) motivációs levelet a célintézmény oktatási nyelvén. 
(4) A hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött jelentkezés lap, hiányzó mellékletek esetén 
a hiányzó adatok pótlására egyszeri lehetőséget kap a hallgató; ha öt munkanapon belül ennek 
nem tesz eleget, automatikusan kiesik a pályázati rendszerből. 



7 
 

(5) A hiányzó jelentkezési lap nem pótolható. 
 

17.§ Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás 
 
Az SRTA a hallgatói szakmai gyakorlatra is feljogosító „Extended University Charterrel” 
rendelkezik, a sajátos egyházi jelleg miatt a hallgatói szakmai gyakorlat megvalósításának 
szabályozása még kidolgozás alatt áll. 
 

18.§ Az oktatói mobilitás 
 

(1) Az oktatói mobilitás célja kizárólag a partnerintézményben végzett oktatás lehet, a kutatási 
tevékenységet az Erasmus program nem támogatja. 
(2) Egy oktató több alkalommal is kaphat Erasmus támogatást külföldi oktatási tevékenység 
céljából. 
(3) Az oktatói mobilitás esetében nincs minimum időtartam, de legalább 5 tanórát kell meg-
tartani. A mobilitás legfeljebb 6 hétig tarthat. 
(4) Az oktató kiutazására a jelen szabályzatban meghatározott pályázati eljárás lefolytatását 
követően kerül sor. 
(5) A sikeres pályázatot követően az oktató köteles az Erasmus koordinátornak az utazás 
megkezdése előtt legalább 2 héttel a támogatási szerződést 2 példányban (elektronikus formá-
ban) eljuttatni. 
(6) A támogatott oktató a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül köteles a külföldi kép-
zésben való részvételt igazoló dokumentumot az Erasmus koordinátorhoz eljuttatni. Az okta-
tói mobilitás beszámolót a támogatói szerződésben az adott tanévre meghatározott szabályok 
és forma szerint kell elkészíteni és leadni. 
 

19.§ Az oktatói pályázatok 
 
(1) Erasmus támogatásra az SRTA magyar állampolgárságú vagy Magyarországon érvényes 
letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel, vagy menekült-státusszal rendelkező teljes vagy 
részmunkaidőben, vagy óraadóként foglalkoztatott oktatója pályázhat. 
(2) Az oktató pályázatát az SRTA Szenátusához nyújtja be. 
(3) A pályázatnak tartalmaznia kell az oktatói munkatervet (fogadó intézmény neve, kiutazás 
időtartama, oktatási nyelv, az oktatásban részesülő hallgatók száma, órák rövid tematikája, 
várt eredmények stb.), valamint csatolni kell a külföldi partnerintézmény fogadólevelét. 
(4) Az oktatók által benyújtott pályázatot az SRTA Szenátusa a soron következő ülésen bírálja 
el. 
 

20.§ Személyzeti mobilitás 
 
(1) Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az SRTA adminisztratív állomá-
nyában foglalkoztatott alkalmazottak képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobi-
litás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat sze-
rezzen. Pályázhat oktató is, amennyiben a mobilitás keretében nem oktatási tevékenység 
megvalósítását tervezi. Az adminisztratív személyzeti mobilitás keretében kutatás nem foly-
tatható. 
(2) A személyzeti képzés időtartama legalább 1, legfeljebb 6 hét. 
(3) A személyzeti alkalmazott kiutazására a jelen szabályzatban meghatározott pályázati eljá-
rás lefolytatását követően kerül sor. 
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(4) A sikeres pályázatot követően a támogatott alkalmazott köteles az Erasmus koordinátor-
hoz kitöltve eljuttatni a személyzet képzése támogatási szerződést 2 példányban (elektronikus 
formában). 
(5) A támogatott alkalmazott a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül köteles a külföldi 
képzésben való részvételt igazoló dokumentumot az Erasmus koordinátorhoz eljuttatni. A 
személyzet mobilitás beszámolót a támogatói szerződésben az adott tanévre meghatározott 
szabályok és forma szerint kell elkészíteni és leadni. 
 

21.§ Személyzeti pályázatok 
 

(1) Az Erasmus adminisztratív személyzet mobilitási programban az vehet reszt, aki: 
a) magyar állampolgárságú vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási 
engedéllyel, vagy menekült-státusszal rendelkezik, az SRTA-val alkalmazotti jogviszonyban 
áll; 
b) nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre, 
c) a pályázatában megfogalmazott program megfelel az SRTA, valamint az alkalmazottat 
foglalkoztató szervezeti egység célkitűzéseinek. 
(2) A benyújtott pályázatokat az SRTA Szenátusa bírálja el. 
(3) A pályázatnak tartalmaznia kell a munkatervet (fogadó intézmény adatai, mobilitási tevé-
kenység adatai, motiváció, költségkalkuláció stb.). 
(4) A személyzeti mobilitásra benyújtott pályázatot az SRTA Szenátusa a soron következő 
ülésen bírálja el. 
 

22.§ A pályázatok meghirdetésének módja 
 
(1) A pályázati tanévet megelőző félévben a pályázatot az Erasmus koordinátor írja ki olyan 
időpontban, hogy benyújtására kellő idő – legalább három hét – álljon rendelkezésre. 
(2) A pályázat kihirdetése helyben történik, a kiírás olvasható az SRTA Erasmus honlapján és 
az intézményi hirdetőtáblákon. 
(3) A pályázati kiírás tartalmazza a fogadó intézmények megnevezését, a pályázattal kapcso-
latos formai és tartalmi követelményeket, valamint a pályázat benyújtásának határidejét.  
 

23.§ A külföldön szerzett kreditek elfogadásának feltételei és menete 
 
(1) Az Erasmus programban részt vevő hallgatónak legalább 15 ECTS-nek megfelelő kredit 
értékű tárgyat kell a fogadó intézményben elvégeznie. Amennyiben a fogadó intézmény okta-
tási nyelve magyar, a hallgatónak megközelítőleg 30 ECTS-nek megfelelő kredit értékű tár-
gyat kell a fogadó intézményben elvégeznie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az SRTA szenátu-
sa az Erasmus ösztöndíj arányos részének visszafizetésére kötelezheti a hallgatót.  
(2) A hallgató a kiutazást megelőzően (az őszi félévben utazó hallgató június 15-ig, a tavaszi 
félévben utazó hallgató december 15-ig) köteles beszerezni és az Erasmus koordinátorhoz 
eljuttatni a következő dokumentumokat:  
a) Kitöltött Learning Agreement. 
b) Azon tantárgyak leírását (syllabus) melyeket a fogadó intézményben felvenni szándékozik. 
(3) Az Erasmus koordinátor a fenti dokumentumokat összegyűjti, azok alapján tájékoztatja az 
érintett oktatókat, akik állásfoglalást adnak, hogy az érintett tantárgyat a hazaérkezést követő-
en a kreditátszámítás elveinek megfelelően elfogadni, és az előírt kreditértéken beszámítani 
javasolja-e. A fentiek alapján a KB döntést hoz, hogy mely tárgyakat fogja elfogadni. A hatá-
rozatot a KB továbbítja az Erasmus koordinátornak, aki értesíti a hallgatót a döntésről.  
(4) A hallgató Erasmus tanulmányainak megkezdését követő egy hónapon belül köteles az 
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Erasmus koordinátorhoz eljuttatni a kitöltött és érvényesített Learning Agreement egy eredeti 
példányát. 
(5) Az Erasmus-koordinátor a Transcript of Recordsban szereplő tárgyak, valamint a KB ha-
tározat alapján listát készít a Rektori Hivatal számára, hogy mely hallgatónak mely tantárgyat, 
milyen kreditértéken kell elismerni. Az elfogadott tantárgyak és az elismert kreditek rögzíté-
sét a Rektori Hivatal végzi. 
 

24.§ Az Erasmus ösztöndíjban részesülő hallgatók beiratkozása, tantárgyfelvétele 
 
(1) Az aktuális félév lezárása nélkül a hallgató beiratkozhat a következő félévre. 
(2) Az előfeltétel nélküli tantárgyakat felveheti. 
(3) Az előfeltételes tantárgyak csak az előfeltétel(ek) teljesítése után, egyedi tantárgyfelvétel-
lel vehetők fel. Az előfeltételek teljesítésére, illetve az ösztöndíjas félévben esedékes tantár-
gyak teljesítésére a szaktanár írásos hozzájárulásával az Erasmus hallgató a Szenátustól ha-
lasztást kérhet. 
 

25.§ Egyéb rendelkezések 
 
(1) Amennyiben az Erasmus programban részt vevő hallgató nem törekszik arra, hogy a foga-
dó intézményben olyan tárgyakat vegyen fel, melyek az SRTA-n elfogadtathatóak, az SRTA 
szenátusa az Erasmus ösztöndíj arányos részének visszafizetésére kötelezheti a hallgatót. 
(2) A Learning Agreement módosítására indokolt esetben lehetőség van (ha a változtatás nem 
a hallgató hibájából szükséges), amennyiben a módosítani kívánt tantárgy helyébe lépő tan-
tárgyat a KB elismerhetőnek nyilvánítja. 
(3) Amennyiben a hallgató a kiutazást megelőzően rajta kívül álló okok miatt nem tud infor-
mációt szerezni a felvehető tantárgyakról, a kiutazást követő két héten belül kell a szükséges 
dokumentumokat (Learning Agreement, érintett tantárgyak leírásai) az Erasmus koordinátor-
nak eljuttatnia (e-mailben, faxon, vagy postai úton). 
 

26.§ Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 
Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. 
Jelen szabályzatot az SRTA Szenátusa 2009. november 23-án fogadta el. 
 


