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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

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

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

Az oktatási mobilitás célja: 
 felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mo-

bilitása, illetve külföldi, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív 
privát vagy közintézmény szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett ok-
tatás célú mobilitása; 

 azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik euró-
pai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban; 

 a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése; 
 a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása. 

 
A pályázat keretében legalább 2 (utazás nélkül), legfeljebb 60 nap időtartamra lehet pályázni. 
 
A pályázat keretében olyan külföldi felsőoktatási partnerintézményben lehet oktatói tevékenységet 

folytatni, amellyel SRTA az Erasmus+ programra vonatkozó, kétoldalú mobilitási szerződéssel rendel-
kezik (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.uni-
goettingen.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 nyel-
ven) 

 
Pályázati feltételek: 

 A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási (part-
ner)intézmény. 

 A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy 
bármilyen külföldi, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív 
privát vagy közintézmény. 

 Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 
óra. 

 Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 
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 Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfoga-
dott egyéni munkaprogramot követi. 

 
Prioritások 

Az oktatás területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra: 

 Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és több-
nyelvűség, 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 tanítás 
és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósá-
ga 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 és utazási támogatásban részesülhetnek. Az Erasmus+ támogatás csu-
pán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, nem fedezi a kiutazás és kint tartózkodás minden költ-
ségét, ezért szükség van egyéb kiegészítő források igénybevételére, vagy egyéni anyagi hozzájárulásra 
is. 
 
Olyan személy pályázhat, aki 

 az SRTA oktatója; 

 megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a partnerintézményben oktatási tevé-
kenységet tudjon végezni, 

 az SRTA célkitűzéseivel összhangban álló oktatói munkatervet fogalmaz meg a pályázatában. 
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatot a pályázati kiírás alapján az oktatói munkaterv(ek) kitöltésével kell elkészíteni. (Több mo-
bilitás esetében több munkatervet kell kitölteni.) A fogadó féllel egyeztetett oktatói munkaterv tar-
talmazza: 

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

 a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát, 

 a kiutazás célját, a tevékenység leírását, programját (tematika) 

 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 Támoga-
tási Szerződést köt a támogatott pályázókkal. 
 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Rácsok Gabriella Erasmus koordinátor nyújt to-
vábbi tájékoztatást. 
 
Sárospatak, 2017. december 20. 
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