Pályázati felhívás
A Kodolányi János Egyetem pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanévre Erasmus+ hallgatói
mobilitási programban való részvételre.
Jelentkezési határidők tanulmányi mobilitásra:
2021/2022 őszi félév: 2021. május 15.
2021/2022 tavaszi félév: 2021. október 31.
Szakmai gyakorlatra a jelentkezés folyamatos.

Az Erasmus+ program célja a pályázni jogosult KJE hallgatók számára külföldi tanulmányi jellegű
részképzési lehetőség VAGY nemzetközi szakmai gyakorlat biztosítása. A külföldi
tanulmányokat, illetve a szakmai gyakorlatot a KJE elismeri, a teljesített krediteket befogadja és
az elért eredményeket a diploma megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítésébe
beszámítja.
A pályázásra jogosult minden képzési formában (nappali, levelező, távoktatás) és szakon tanuló
hallgató, aki:
-

-

magyar állampolgársággal vagy letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
minimum két lezárt félévet teljesített a kiutazás időpontjában;
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a KJE-n
o tanulmányi ösztöndíj esetében a pályázás és a kint tartózkodás alatt
o szakmai gyakorlat esetében a kint töltött időszak előtti félévben
o diploma utáni szakmai gyakorlat esetében a pályázás időpontjában
felsőoktatási szak-, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, államilag finanszírozott vagy
költségtérítéses hallgató.

Figyelem!
Egy adott képzési cikluson belül minden pályázatot elnyert hallgató jogosult összesen 12 hónap
(360 nap) támogatásra. Ez azt jelenti, hogy a hallgató részt vehet a tanulmányi célú és/vagy
szakmai gyakorlati mobilitás bármilyen kombinációjában azzal a feltétellel, hogy az időszak ne
haladja meg az összesen 12 hónapot. (A külön alapfeltételek továbbra is vonatkozik a mobilitási
típusokra.)
A fentiek értelmében azok a hallgatók is jogosultak a részvételre, akik már egyszer voltak
tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlati mobilitáson, amennyiben még nem használták el a
rendelkezésre álló maximum időt.

Végzős hallgató vagy? Az sem probléma! Menj Erasmus+ szakmai gyakorlatra abszolválás után!
Azok a végzős hallgatók is jogosultak szakmai gyakorlati mobilitásra, akik a pályázatot aktív
hallgatóként nyújtják be, de a szakmai gyakorlatukat az abszolutórium vagy a diploma
megszerzését követő egy éven belül kívánják teljesíteni – amennyiben még nem használták el
a 12 hónapot!
Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege
A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak tanulmányi támogatást,
illetve minimum 2, maximum 12 hónap időtartamra kaphatnak szakmai gyakorlati támogatást,
amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatással vagy anélkül) meghosszabbíthatnak. A külföldi
tanulmányok időtartama önmagában, vagy annak szakmai gyakorlattal való kombinálása
minimum 3 és maximum 12 hónap lehet.
Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi és/vagy szakmai gyakorlat hosszától, valamint a
célországtól. Az ösztöndíjak mértékéről a Tempus Közalapítvány oldalán lehet tájékozódni:
-

tanulmányi
mobilitás:
https://tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celumobilitasa
szakmai gyakorlat: https://tka.hu/palyazatok/131/hallgatok-szakmai-gyakorlatai-

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint
tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt esetleg más forrásokból kiegészíteni
szükséges.
Figyelem!
Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. Fizikai mobilitás: a fizikailag a
fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak. A tervezett
fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot,
részképzésnél a minimum 3 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a
hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek
minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem
benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ.
További részletek a vis maior eljárásról és különösen a koronavírus-járvány miatti vis maior
helyzetekről
a
Tempus
Közalapítvány
honlapján
találhatóak:
https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzetidejere
Megpályázható helyek
Tanulmányú célú mobilitás esetén a hallgatók csak a küldő intézménnyel szerződésben álló
külföldi felsőoktatási intézményekben tanulhatnak a program keretein belül, tehát a

megpályázható helyek a KJE partnerintézményei. A partnerlista az egyetem Hallgatóinknak
lapfül Nemzetközi Kapcsolatok aloldalán található meg.
Szakmai gyakorlati hely bármilyen vállalkozás, cég, egyesület, alapítvány lehet (kivéve EU
intézmények, szervek, ügynökségek, nemzetközi irodák) amely a hallgató képzésének
megfelelő szakmai gyakorlatot tud biztosítani. Bármely, a hallgató által talált munkáltató – aki
hajlandó a hallgatót adott időszakra Erasmus+ szakmai gyakorlatra fogadni – beadható, mint
megpályázott hely. Potenciális szakmai gyakorlati helyekről információ megtalálható a Tempus
Közalapítvány honlapján: https://tka.hu/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet
A pályázás menete
A pályázás első lépéseként szükséges a megfelelő mobilitási program kiválasztása és tájékozódás a
részvételi feltételekről a Kodolányi János Egyetem Ügyfélszolgálatán.
Tanulmányi mobilitás esetén a Tanulmányi mobilitás tudnivalók lapfül alatt, míg a szakmai
gyakorlati mobilitásról a Szakmai gyakorlati mobilitás tudnivalók lapfül alatt tudnak tájékozódni a
hallgatók.
A választott mobilitás részleteinek megismerése után az adott mobilitás alatt felsorolt
dokumentumok beszerzése és kitöltése szükséges, amelyhez segítséget lehet kérni a Nemzetközi
Fejlesztési és Képzési Központ munkatársaitól akár személyesen, akár e-mail formájában.
A pályázati dokumentumok leadása megtörténhet
-

személyesen a budapesti oktatási központ 007-es irodájában, illetve a székesfehérvári
központi irodában
e-mailben közvetlenül a KJE koordinátorának
ajánlott küldeményként feladva az alábbi címek egyikére
o Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Fejlesztési és Képzési Központ, 8000
Székesfehérvár, Fürdő u. 1
o Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Fejlesztési és Képzési Központ, 1139
Budapest, Frangepán utca 50-56.

A Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Fejlesztési és Képzési Központjának, valamint annak
Erasmus+ programban dolgozó kollégáinak elérhetőségét megtalálhatják a hallgatók az
Ügyfélszolgálaton
vagy
pedig
az
Egyetem
angol
nyelvű
honlapján:
https://www.kodolanyi.hu/en/contact-us/our-team
Személyes ügyfélfogadás a budapesti oktatási központ 007-es irodájában lehetséges.
Az ügyfélfogadás a koronavírusra való tekintettel csak előzetes, e-mailes egyeztetés alapján zajlik
az international@kodolanyi.hu e-mail címen.
Részletes tájékoztatást és segítséget nyújtunk minden érdeklődőnek, keressetek minket
bizalommal!

