TANULJ KÜLFÖLDÖN – AKÁR MAGYARUL IS!
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK A 2010/2011. TANÉVRE
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara a
2010/2011. tanévre kötött Intézményi Szerződések és a kétoldalú
szerződések
alapján
pályázatot
hirdet
külföldi
felsőoktatási
intézményekben
folytatható
ERASMUS
ösztöndíjas
tanulmányok
folytatására.
Pályázhat a NYME-BPK azon hallgatója, aki:
 az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben
diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;
 már elvégezte tanulmányai első évét, azaz két lezárt félévvel
rendelkezik;
 az ERASMUS mobilitási ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézmény
beiratkozott hallgatója, és diplomáját/oklevelét, sem a hallgatói cserét
megelőzően, sem az alatt még nem szerezte meg;
 alap- vagy másoddiplomás képzésben vesz részt a küldő
intézményben;
 nappali, esti vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben;
 felsőfokú tanulmányai alatt még nem részesült Erasmus támogatásban;
 magyar állampolgárságú, vagy az LLP programban (Lifelong Learning
Programme – Egész életen át tartó tanulás) részt venni jogosult ország
állampolgára, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve
huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal
rendelkezik.
A pályázat egyéb feltételei:




a pályázó a külföldi felsőoktatási intézmény oktatási nyelvét legalább
középfokú szinten ismeri, képes előadást hallgatni és a hallgatott
tárgyból vizsgát tenni az adott nyelven;
jó tanulmányi eredmény, teljesítette a mintatanterv összes kötelező
tárgyát az aktív félévek számánál eggyel kevesebb félévet tekintve;
a tanulmányok folytatására kidolgozott programtervezet (ezt a külföldi
intézmény kurzuskínálatának, valamint az NYME-EMK tanterveinek
ismeretében a hallgató tervezi, nevezetesen, mit kíván hallgatni a
vendéglátó intézményben, azt mennyiben hasznosíthatja itteni
diplomájának megszerzésekor).

Az Erasmus ösztöndíj alapszabályai:
 Magyar felsőoktatási intézmények hallgatói csak az Európai Unió
országaiba
utazhatnak
ERASMUS
ösztöndíjjal.
Nem
magyar
állampolgárságú, Magyarországon tanuló hallgatók saját országukba nem









utazhatnak ERASMUS ösztöndíjjal (Pl.: Egy itt tanuló német
állampolgárságú hallgató nem kaphat ösztöndíjat német egyetemre.)
Az ERASMUS mobilitási ösztöndíjak időtartama minimum 3 hónap vagy
legalább egy teljes tanulmányi terminus, illetve maximum egy teljes
tanév.
Az ERASMUS ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap,
illetve posztgraduális részképzésben vehet részt, elkészítheti
diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai
gyakorlaton vehet részt.
Szakmai gyakorlaton csak az a hallgató vehet részt, akinek szakmai
gyakorlata során felmerülő azonos költségeit nem részesíti
támogatásban a LEONARDO DA VINCI vagy más Európai Uniós program. A
hallgató tanulmányi programjának részét nem képező kutatási
tevékenység nem támogatható.
Egy hallgató ERASMUS ösztöndíjban tanulmányai során csak egy
alkalommal részesülhet.
A tanulmányok teljes elismerése érdekében a partnerintézmények
minden
hallgató
esetében
a
kiutazást
megelőzően
írásban
megállapodnak abban a tanulmányi programban (háromoldalú
Tanulmányi Szerződés), melyet a hallgatónak az ERASMUS tanulmányok
ideje alatt a fogadó intézményben el kell végeznie. A küldő intézmény
ezt beszámítja a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségeibe. A küldő
intézmény a hallgatót az ERASMUS tanulmányok elvégzése miatt
halasztásra, pótvizsga letételére semmilyen formában nem kötelezi.

A mobilitási ösztöndíj időtartama és időpontja:
A NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói a fogadó intézmény
tanrendjétől
függően
egy
szemeszter
mobilitási
ösztöndíjra
pályázhatnak. A kinntartózkodás időpontja szintén a fogadó intézmény
tanrendjétől függ.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:








önéletrajz (magyarul és a választott idegen nyelven) és 1 db
igazolványkép;
kitöltött pályázati űrlap (az űrlap a Pályázati Felhívás végén letölthető,
illetve beszerezhető a kari ERASMUS koordinátortól);
tanulmányi programtervezet magyarul és a választott idegen nyelven;
nyelvtudást igazoló dokumentumok;
hiteles
leckekönyv-másolat
(azoknak
a
hallgatóknak,
akik
tanulmányaikat nem a NYME BPK-n kezdték, az előző felsőoktatási
intézményekből származó index hiteles másolatát is le kell adniuk);
nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok
előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket;
munkahellyel
rendelkező
hallgatók
esetében
munkáltatói
jövedelemigazolás.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:






egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum (pl. TDK
tevékenység, szakkollégiumi munka)
a szak egy oktatójának ajánlólevele
súlyozott tanulmányi átlag
aktív részvétel a Kar nemzetközi kapcsolatainak ápolásában,
vendéghallgatók fogadásában

A NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar partnerintézményei és a
megpályázható helyek száma:
Ország

Felsőoktatási
intézmény

Honlap
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2
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2

4 hó/fő
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2

4 hó/fő

www.selyeuni.sk

2

4 hó/fő

www.ukf.sk

2

4 hó/fő

Szlovákia

Megpályázható
helyek száma

Tanulmányi
idő,
hónapok
száma

Oktatás
nyelve

német

magyar

Egyéb tudnivalók az ERASMUS státuszról és ösztöndíjról:
 A hallgató külföldi tanulmányai alatt is a Nyugat-magyarországi
Egyetemmel áll hallgatói jogviszonyban.
 Mivel az Erasmus tanulmányok ideje alatt a hallgató mind a küldő, mind
a fogadó intézmény beiratkozott hallgatója, a jogosult mindazon az
anyagi juttatásokra, amelyek őt a küldő intézmény beiratkozott
hallgatójaként megilletik (pl. tanulmányi, tudományos, szociális
ösztöndíj), illetve köteles befizetni mindazon díjakat, amelyeket a küldő
intézmény a hallgatói számára előír (pl. tandíj).
 A fogadó intézmény a beérkező hallgatótól semmilyen az intézményt
megillető díjat (tandíj, vizsgadíj – kivéve, ha a magyar állampolgárságú
hallgató is köteles térítést fizetni, ideértve az utóvizsga díjakat is -,
beiratkozási díj, könyvtár, illetve laboratórium használati díj, stb.)
semmilyen körülmények között nem kérhet. Ez a szabály azonban nem
vonatkozik
a
különböző
szolgáltatások
díjára
(biztosítás,















diákszervezetek tagsági díja, fénymásolás, stb.) melyet a fogadó
intézmény hallgatóihoz hasonlóan be kell fizetni.
A hallgató akkor vehet részt a hallgatói mobilitási programban,
ha ehhez megfelelő saját forrású anyagi fedezettel rendelkezik
ahhoz, hogy a fogadó országban felmerülő költségeit fedezni
tudja. Az ERASMUS program a Kar által erre kijelölt hallgatóknak
ösztöndíj-hozzájárulást biztosít.
A hallgató kötelezi magát arra, hogy a fogadó országban, illetve
intézményben támogatásért, segélyért nem folyamodhat, engedély
nélkül munkát nem vállalhat, a hallgatói munkavállalásra vonatkozó
jogszabályokat betartja.
A hallgató tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj-hozzájárulás havi
összegét az NYME az ERASMUS Nemzeti Irodától megkapott
keretösszegek után állapítja meg. Az ösztöndíj minimális összege
200 euró/hó, maximális összege 500 euró/hó. A küldő intézmény
és a hallgató a kiutazást megelőzően Ösztöndíj-szerződést kötnek,
melyben rögzítik az Erasmus szerződés összegét.
A hallgató vállalja, hogy a számára biztosított ösztöndíj-hozzájárulás
által nem fedezett, az utazással, valamint a tartós külföldi
tartózkodással kapcsolatosban felmerülő költségeket (pl. vízum,
biztosítás) fedezi.
A hallgató az Erasmus mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha
ezen időtartam alatt más Európa Uniós program (pl. Leonardo da Vinci,
Marie Curie ösztöndíj, stb.) által támogatást – azonos célra és
költségekre – nem vesz igénybe.
A hallgató tudomásul veszi, hogy a Kar ERASMUS Bizottsága rangsort
állít fel a pályázók között, és a rangsor alapján a nyertesek
nevesítésére csak az NYME végleges ösztöndíj-keretösszegnek
ismeretét követően kerül sor.
Önfinanszírozó hallgatói státusz: Amennyiben a hallgató saját maga
bizonyíthatóan rendelkezik a szükséges anyagi fedezettel, megfelel a
fent leírt jogosultsági kritériumoknak és kiutazását az intézmény
támogatja, úgy az Erasmus hallgatókkal megegyező jogi státuszban, de
Erasmus ösztöndíj nélkül, önfinanszírozó hallgatóként vehet részt a
programban.

Az ERASMUS ösztöndíjas tanulmányok utáni teendők:
A hallgatónak a következő dokumentumokat kell leadnia:
 a fogadó intézménynél kiadott Transcript of Records nevű okmány
eredeti példányát, mellyel igazolja, hogy elvégezte a Tanulmányi
Szerződésben rögzített programot,
 a fogadó intézménytől kapott igazolást a külföldön eltöltött tanulmányi
időtartamról,
 3-5 oldalas beszámolót, melyet az erasmus_beszamolo@tpf.hu e-mail
címre is el kell juttatni.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

A pályázatot a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar Társadalom- és
Neveléstudományi Kutató Központjában Szikra Andrea külügyi előadónál 2
példányban kell benyújtani 2010. május 14-ig.
További információk az Erasmus programmal, a pályázattal, a fogadó
intézményekkel kapcsolatban a Társadalom- és Neveléstudományi Kutató
Központban (tetőtér) Szikra Andreától kérhetők (Tel:99 / 518 – 974, email: szikra.andrea@nyme.bpk.hu). A hallgatói mobilitásról további
információk találhatók a Tempus Közalapítvány honlapján a Pályázatok /
Egész életen át tartó tanulás program menüpont alatt (www.tka.hu).
Sopron, 2010. március 31.

PÁLYÁZATI ŰRLAP
SOCRATES/ERASMUS ösztöndíjas tanulmányok folytatására
2010/2011. tanév
Küldő intézmény
Intézmény neve:
Kar, szak, évf.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
Benedek Elek Pedagógiai Kar,

ERASMUS koordinátor:

Dr. Patyi Gábor, általános dékánhelyettes

Pályázó
Neve:
Születési dátum:

Állampolgárság:
év

hónap

nap

Születési helye:

Útlevél száma:

Ideiglenes lakcíme:

Állandó lakcíme (ha nem egyezik):

Telefon:

Telefon:

e-mail cím:
Ez a cím

e-mail cím:
-ig érvényes

A fogadó intézményben tervezett tanulmányok
Fogadó intézmény:
Szak:
Tanulmányi időszak:
- Két szemeszteres rendszerben:
 Őszi szemeszter
- Három szemeszteres rendszerben:  1. szemeszter  2. szemeszter

 Tavaszi szemeszter
 3. szemeszter

A tanulmányok folytatására kidolgozott programtervezet – A fogadó intézmény katalógusa alapján
választott tárgyak (ha megadhatók):

Nyelvismeret
Mely nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával?

Nyelv

Nyelvvizsga foka

Nyelvvizsga bizonyítvány száma,
kelte

Minősítse magát: kiváló, jó, gyenge.
Adjon meg minden nyelvet, amelyen valamilyen tudással rendelkezik

Nyelv

Olvasás

Írás

Beszéd

Lezárt és folyamatban lévő tanulmányok
Csak felsőfokú képzés. A pontos tanulmányi eredményeket csatoltan kérjük benyújtani
Tanulmányok (szakok)
Időtartama (-tól -ig)

Hazai intézményben szerzett (vagy folyamatban lévő) legmagasabb iskolai végzettség:

Szakmai - tudományos tevékenység (publikációk)

Váratlan helyzet esetén értesítendő
Név:
Cím:
Telefon (körzetszámmal együtt):
Kapcsolata a pályázóval:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok a
valóságnak megfelelnek:
Hallgató aláírása:

Dátum:

A pályázat elfogadását, pályázó ERASMUS ösztöndíjra jelölését igazolom:
ERASMUS koordinátor aláírása:

Dátum:

Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar
Tel: +36-99-518-920

Fax: +36-99-518-980

e-mail: patyi.gabor@bepf.hu

