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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia pályázatot ír ki Erasmus+ mobilitási projektek – fel-

sőoktatási munkatársak képzési célú mobilitásban való részvételre a 2018/2019-es tanévre. 
 

Az oktatási mobilitás célja: 

 oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partner-
nél (felsőoktatási intézménynél, vállalkozásnál vagy szervezetnél) végzett mobilitása tudás-
transzfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, 
átirányítás stb.). 

 
A pályázat keretében legalább 2 (utazás nélkül), legfeljebb 60 nap időtartamra lehet pályázni. 

A pályázat keretében az Európai Unió tagállamaiba lehet pályázni (Ausztria, Belgium, Bulgária, Cip-
rus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hol-
landia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Mál-
ta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország). 
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Iz-
land, Liechtenstein, Norvégia, Törökország. 

Pályázati feltételek: 

 Konferencia részvétel nem támogatható! 

 Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 

 A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal el-
fogadott egyéni munkaprogramot követi. 

 
Prioritások 

A képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra: 

 Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és 
többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése; 

 Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az okta-
tásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú taní-
tás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átlátha-
tósága révén; 

 Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása; 

 Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi 
támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő ha-
tékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának 
ösztönzése az érintettek bevonásával. 

 
A támogatottak megélhetési, képzési és utazási támogatásban részesülhetnek. Az Erasmus+ támo-
gatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, nem fedezi a kiutazás és kint tartózkodás 
minden költségét, ezért szükség van egyéb kiegészítő források igénybevételére, vagy egyéni anyagi 
hozzájárulásra is. 
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Olyan személy pályázhat, aki 

 az SRTA alkalmazottja; 

 megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a partnerintézményben oktatási te-
vékenységet tudjon végezni, 

 az SRTA célkitűzéseivel összhangban álló oktatói munkatervet fogalmaz meg a pályázatában. 
 
A meghatározott kiemelt célcsoportok: 

 a Rektori Hivatal munkatársai, 

 a szakkönyvtár munkatársai, 

 a Kreditbizottság tagjai, 

 a kutatóintézetek munkatársai 

 az intézmény nemzetközi kapcsolataival, programjaival foglalkozó munkatársai. 
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a munkaterv(ek) kitöltésével kell elkészíteni. (Több mobilitás 
esetében több munkatervet kell kitölteni.) A fogadó féllel egyeztetett munkaterv tartalmazza: 

 a fogadó fél nevét és címét, a kijelölt hazai és külföldi kapcsolattartót és beosztását 

 a tervezett tevékenység leírását, 

 a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát, 

 a kiutazás célját, a tevékenység leírását, programját, 

 a várható eredményeket és az elérhető szakmai, szervezeti hatást, 

 a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét 
 
A pályázatot a Rektori Hivatalba kell benyújtani, valamint elektronikusan az erasmus(kukac)tirek.hu 
címre kell elküldeni 2018. január 19-ig.  
 
A SRTA Szenátusa dönt a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáról és az egyéni támogatási 
összegek meghatározásáról az Erasmus+ program előírásainak figyelembe vételével. Az SRTA Támo-
gatási Szerződést köt a támogatott pályázókkal. 
 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Rácsok Gabriella Erasmus koordinátor nyújt 
további tájékoztatást. 
 
Sárospatak, 2017. december 20. 
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