ERASMUS+ pályázati felhívás
Erasmus+ szakmai gyakorlatra a 2019/2020-as tanévben
1. A pályázattípus célja
A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött
időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek
elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A
fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív
privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.
2. A pályázásra jogosultak köre
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények
beiratkozott hallgatói.
3. Támogatható tevékenységek
- felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap)
- tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap)
4. Pályázati feltételek
Általános részvételi feltételek
 A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE tanúsítvánnyal.
 A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat
az intézményben.
 A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a
végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell
benyújtaniuk).
 A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 A szakmai gyakorlat a hallgató tantervi programjának szerves részét képezi
 Tanulmányi teljesítményén túlmenően (melynek igazolását a hagyományos
tanulmányi átlag szolgálja, s amely a legutóbbi két lezárt félévben legalább 3.0) a
hallgató a Milton Friedman Egyetem közösségi és tudományos életének is aktív
résztvevője.
 A pályázatához részletes önéletrajzot és motivációs levelet is kérünk mellékelni.
 A hallgató személyiségében alkalmas arra, hogy az Egyetemet képviselje és hírnevét
öregbítse a fogadóintézményben.
 A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által
elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt
jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény
felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két
tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó
támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is,
ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitás is hozzáadandó
(akkor is, ha zero grant mobilitás)!








A hallgatóval Képzési Megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett
félnek jóvá kell hagynia.
A szakmai gyakorlati időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell
kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat
időszakát.
A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél
kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
A szakmai gyakorlatnak 2019. június 1. és 2020. szeptember 30. között kell lezajlania.
A konkrét szakmai gyakorlati helyszínről a pályázó hallgatónak magának kell
gondoskodnia1. A nyertes pályázóknak 2020. május 15-ig be kell mutatniuk a kitöltött
és a fogadóhely által aláírt E+ Learning Agreement traineeship dokumentumot.

5. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a
tényleges költség alapján számolva

Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő
rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken
kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból

Hallgatói ösztöndíj mértéke:
szakmai
Fogadó ország
gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok: Izland (IS),
Nagy-Britannia (UK), Finnország (FI), Svédország (SE),
620 € / hó
Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein
(LI), Luxemburg (LU)
Közepes megélhetési költségű országok: Ausztria (AT),
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Spanyolország
(ES), Németország (DE), Hollandia (NL), Belgium (BE),
570 € / hó
Portugália (PT), Görögország (GR), Ciprus (CY), Málta
(MT)
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Csehország
(CZ), Horvátország (HR), Szlovénia (SI), Lengyelország
(PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK),
520 € / hó
Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE),
Törökország (TR)
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű
100 € / hó
hallgatóknak
A pályázat menete
A pályázat kétfordulós. Az első forduló során a benyújtott pályázati anyagok értékelése történik
meg. A második körbe bejutott pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol magyar és
idegen nyelven is bizonyítaniuk kell rátermettségüket.
Két azonos teljesítményt felmutató hallgató esetében előnyt élvez az a hallgató, aki valamilyen
formában támogatta, támogatja az Erasmus-programot, például segíti a csereprogram keretében
hozzánk érkezők beilleszkedését, részt vesz a vendégoktatók előadásain.
A MFE Ösztöndíj Bizottsága hagyja jóvá a szakmai gyakorlat helyszínéül választott céget, intézményt.
Fontos továbbá, hogy a hallgató a megpályázott szakterületnek megfelelő munkakört találjon
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A szóbeli meghallgatások időpontjáról e-mailben tájékoztatjuk a pályázókat.
Pályázati anyagnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat
 Önéletrajz (magyarul és angolul vagy a célország nyelvén);
 Kb. 1 oldalas motivációs levél, amely tartalmazza a programtervet (magyarul és angolul
vagy a célország nyelvén);
 A hallgató tanszékén a szakmai gyakorlatokért felelős vezető / oktató támogatásának
igazolása arról, hogy a szakmai gyakorlat illeszkedik a hallgató képzési
követelményébe, a friss diplomásként kiutazókat kivéve;
 Tanulmányi eredményeket rögzítő kitöltött táblázat (a MFE honlapról letölthető);
 Hallgatói nyilatkozat, melyben a hallgató felelősséget vállal, hogy a benyújtott adatok
a valóságnak megfelelnek. (a MFE honlapról letölthető);
 Nyelvvizsga-bizonyítványok másolata;
 Útlevél és/vagy személyi igazolvány másolata.
Pályázati anyag opcionális mellékletei
 TDK-munka és egyéb publikációk jegyzéke
 Társadalmi, közösségi munka (igazolással)
 Ajánlólevél
A motivációs levélben a hallgató az alábbi kérdésekre adjon választ:
 Miért szeretné a szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni?
 Melyik országban és milyen jellegű (iparág, szektor stb.) fogadóintézménynél szeretné
teljesíteni a szakmai gyakorlatát?
 Hogyan befolyásolja a külföldi gyakorlat további szakmai fejlődését?
 Mi a tervezett szakmai gyakorlat időtartama?
 Egyéb elképzelések, tervek, melyek a pályázatot erősíthetik
Pályázat benyújtása
 Elektronikus formátumban, e-mailben és nyomtatott, aláírt változatban is el kell
juttatni a Nemzetközi Irodához (erasmus@uni-milton.hu; B110-es szoba)

Beadás folyamatosan, végső határidő: 2020. május 4. 13:00
További információ:
dr. Laki Ildikó
intézményi Erasmus-koordinátor
laik.ildiko@uni-milton.hu
A szakmai gyakorlati mobilitással kapcsolatban bővebb információ található:
Tempus Közalapítvány honlapján: http://tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/-erasmus

Az Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

