PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tisztelt Oktatók!

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai
Felsőoktatási Csereprogram keretén belül oktatói mobilitásban való részvételre a 2017/2018. tanév
őszi félévére.
Az alábbi partnerintézményekbe lehet pályázni, a táblázatban felsorolt pályázattípusok, illetve
keretszámok szerint.
A hálózat száma és címe:
CIII-HR-1005-03-1718
Educational Systems in Central Europe
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State Pedagogical University „Ion Creanga”
Faculty of Education Sciences
Koordinátor: Dr. Roza Dumbraveanu
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Pályázhat az az oktató, aki:
- CEEPUS országbeli állampolgárságú;
- a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon főállású oktatói munkaviszonnyal
rendelkezik.
Az oktatói mobilitás célja, időtartama:
Oktatási tevékenység, melynek során 5 munkanap alatt legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező a
fogadó intézményben. (A minimum 5 munkanap technikailag 1 hónapnak minősül).
Az oktatói ösztöndíj összege:
Az ösztöndíjat a kiutazó oktató a fogadó országtól kapja. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról
bővebb információ a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) található az egyes nemzeti
CEEPUS irodák linkjei alatt.
Oktatói mobilitás a CEEPUS programban:
- Az oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási
keretének erejéig – valósítható meg.
- A támogatás ösztöndíjat jelent.
- Kizárólag konferencián való részvétel, kapcsolatépítő látogatás, kutatási tevékenység nem
támogatható a program keretében.
- A pályázó nem utazhat CEEPUS támogatással abba az országba, amelynek állampolgára.
- A programban résztvevő a CEEPUS ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas időszak
alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása).
- A CEEPUS adminisztráció nyelve angol.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- motivációs levél (min. 500 karakter szóköz nélkül, magyar és angol nyelven)
- részletes munkaterv
 milyen előadásokat/szemináriumokat fog tartani (cím/téma, óraszám)
 milyen hozzáadott értéket jelent a tevékenység a fogadó intézménynek
 a pályázó számára milyen hozadéka van
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.
Az „Általános pályázati feltételek” a Kar honlapján is olvashatóak.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. (hétfő)
A pályázat benyújtásának helye: SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar nemzetközi irodája, fszt. 001 iroda
A pályázatok elbírálása:
A Kar CEEPUS koordinátora által összehívott bizottság dönt a támogatott oktató személyéről.
A pályázat ezután további lépcsőkön megy keresztül:
- a támogatott oktató feltölti a jelentkezési lapot a www.ceepus.info oldalon;
- a küldő intézmény (SOE BPK) jóváhagyja a feltöltött jelentkezési lapot;
- ezt követően a küldő ország Nemzeti Irodájához, azaz a Tempus Közalapítványhoz kerül
jóváhagyásra;
- a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával a fogadó ország Nemzeti CEEPUS
Irodájához kerül, ahol megszületik a végső döntés a pályázatról.
A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton
kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi
tartózkodással kapcsolatos egyéb részletekről.

A küldő intézmény által támogatott ösztöndíjas feladata:
- a jelentkezési lapot elektronikusan fel kell tölteni angol nyelven a Központi CEEPUS Iroda
honlapján;
- az elnyert ösztöndíj elfogadása a www.ceepus.info oldalon;
- az ösztöndíjasok az utazást követően elkészíti az úti jelentést (Teacher Mobility Report). A
dokumentumot kizárólag elektronikus formában, a központi CEEPUS iroda honlapján
(www.ceepus.info) keresztül kell kitölteni;
- a magyar kiutazóknak a támogatott periódus végén kötelessége a fogadó intézmény által
kiállítandó igazolást, a Letter of Confirmation-t kitöltetni a fogadó intézmény koordinátorával;
- úti beszámoló készítése a Kar részére.
A kari bírálat és kiértesítés határideje: 2017. június 13. (kedd)
A Kar által támogatott pályázóknak a jelentkezési lapot a központi CEEPUS Iroda oldalán legkésőbb
2017. június 15-ig fel kell tölteni. A későn érkező pályázatok nem kerülnek továbbításra!
Bővebb információ:
Égető Erika ügyvivő szakértő
tel.: 99/518-933
e-mail: egeto.erika@uni-sopron.hu
vagy a Tempus Közalapítvány honlapján:
www.tka.hu
http://www.tpf.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa
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Dr. Patyi Gábor
tudományos és külügyi dékánhelyettes

