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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia pótpályázatot ír ki az ERASMUS+ program mobilitási
projektek – felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitásában a 2017/18-as tanévre.
A pályázat célja
 lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat
szerezzenek egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben.
 elősegíteni a hallgatók tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
A pályázat keretében olyan külföldi felsőoktatási partnerintézményben lehet tanulmányokat folytatni,
amellyel SRTA az Erasmus+ programra vonatkozó, kétoldalú mobilitási szerződéssel rendelkezik (ezek
listája módosulhat, bővülhet):
 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár, Románia –
http://rt.ubbcluj.ro (magyar nyelven)
 Eberhard Karls Universität Tübingen, Evangelisch-theologische Fakultät, Németország http://www.ev-theologie.uni-tuebingen.de/ (német nyelven)
 Georg-August-Universität, Theologische Fakultät, Göttingen, Németország - http://www.unigoettingen.de/de/19855.html (német nyelven)
 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - http://www.proteo.hu/ (magyar nyelven)
 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu –
http://www.pwste.edu.pl/about-us (lengyel és angol nyelven)
 Partiumi Keresztény Egyetem - http://diakonia.partium.ro/hu/bemutatas (magyar nyelven)
 Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam-Groningen, Hollandia http://www.pthu.nl/ (angol és holland nyelven)
 Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom, Szlovákia – http://rtf.ujs.sk/hu
(magyar nyelven)
 Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt), Kampen,
Hollandia – www.tukampen.nl (holland és angol nyelven)
 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta, Prága, Csehország http://web.etf.cuni.cz/ETF-1.html / http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html (angol és cseh
nyelven)
Az ösztöndíjas tanulmányok időtartama 3-12 hónap.
Az Erasmus+ ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi időszak többletköltségeihez. Ez a támogatás
hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre. Az Erasmus+ program
előírásainak megfelelően az ösztöndíjak célországonként különbözőek. Ennek figyelembe vételével az
egyéni támogatási összegeket a SRTA határozza meg.
A kiutazó hallgató
 külföldi tartózkodási ideje alatt is jogosult a SRTA által folyósított tanulmányi és szociális
ösztöndíjra
 a Tanulmányi szerződésben (Learning Agreement) foglaltak alapján jogosult arra, hogy SRTA
teljes mértékben elismerje a mobilitási időszak alatt megfelelően teljesített tanulmányokat
 a fogadó intézményben a tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laborhasználati és
könyvtárlátogatási díj megfizetése alól mentességet élvez.
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Pályázhat az a hallgató,
 aki a SRTA beiratkozott hallgatója, a SRTA-val a mobilitási periódus teljes időtartama alatt
folyamatosan hallgatói jogviszonyban áll.
 aki elnyert pályázat esetén a kiutazás megkezdéséig legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik.
 aki magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 akinek a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot tud biztosítani.
 aki megfelelő idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkezik.
 akit a SRTA egy oktatója írásban támogat.
Egy képzési ciklusban 12 hónap (osztatlan mesterképzésben 24 hónap) összesített mobilitási
időtartam engedélyezhető, így a korábban Erasmus tanulmányi ösztöndíjban részesült hallgatók
szintén pályázhatnak.
A pályázathoz benyújtandó:
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap (SRTA Erasmus honlapjáról letölthető: www.srta.hu/erasmus)
 egy oktató támogató levele (magyar nyelven)
 a 2016/2017-es tavaszi félévi index másolata (ETN-ből nyomtatva is lehet)
 motivációs levél a fogadó intézmény nyelvén: min. 1 oldalban foglalja össze, hogy miért pályázik
Erasmus ösztöndíjra.
 nyelvtudást igazoló bizonyítvány (amennyiben a pályázó rendelkezik nyelvvizsgával)
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, a keretösszeg felhasználásáig.
A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Rektori Hivatalba, valamint elektronikusan az
erasmus(kukac)tirek.hu címre kell elküldeni. A borítékon a pályázó nevén kívül fel kell tüntetni:
„Erasmus Pótpályázat 2017/2018”
A pályázatokat ez Erasmus koordinátor előterjesztése alapján a SRTA Szenátusa bírálja el és dönt a
rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási összegekről. A pályázatok
értékelésénél a SRTA a teljes körű esélyegyenlőség elvét érvényesíti. A döntésről a pályázókat az
Erasmus koordinátor értesíti. A támogatott pályázókkal a SRTA Tanulmányi megállapodást (Learning
Agreement) és Támogatási szerződést köt.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Rácsok Gabriella intézményi Erasmus koordinátor
nyújt további tájékoztatást.
Sárospatak, 2017. október 2.

