PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara
pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében
Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban
való részvételre

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
A pályázat célja:
Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik
programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell
segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai
Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben tanulmányokat folytatni (lehetőséget
kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket,
nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe
tanszéki

engedéllyel

beszámíthatók).

A

tanulmányutak

célja

félév-áthallgatás,

a

szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat
a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon)
beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

Az Erasmus-program keretében külföldön teljesítő hallgatók:
•

3-5 hónapot töltenek külföldön;

•

a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;

•

itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat
kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;

•

külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét
kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy
a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő
szemeszterekre meghatározott kreditszámot a kari Erasmus Szabályzat rögzíti.

•

PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek
a partneregyetemen részképzés keretében;

•

Az ösztöndíjat elnyerő hallgató a kiutazás időszakára kedvezményes tanulmányi rendet
kérhet, illetve a kint teljesített kurzusainak elismerését igényelheti.

1

•

Az Erasmus program minőségi tanulmányoknak kíván keretet biztosítani, ennek
megfelelő elvárás a fogadó intézménynél minimum 3 kurzus elvégzése 15 kredit
értékben.

A programban résztvevő országok
Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia,
Egyesült

Királyság,

Észtország,

Finnország,

Franciaország,

Görögország,

Hollandia,

Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország,
Málta,

Németország,

Olaszország,

Portugália,

Románia,

Spanyolország,

Szlovákia,

Szlovénia, Svédország)
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A pályázati kiírásban szereplő egyetemek és a megmaradt pályázható helyek száma:

Fogadó intézmény
Ausztria
FH Joanneum Gesellschaft mbH,
Graz
A GRAZ09
Vienna University of Technology
A WIEN02
FH Burgenland
A EISENST02
Dánia
VIA University College,
Vitus Bering
DK RISSKOV06
Egyesült Királyság
Liverpool John Moores University
UK LIVERPO02
Finnország
Mikkelin Ammattikorkeakoulu
Mikkeli University of Applied Sciences
SF MIKKELI06
Franciaország
Université Pierre Mendés
Grenoble
F GRENOBL02
Ecole nationale
supérieured'Architecture de
Grenoble
F GRENOBL16
Université da la Rochelle
F LA-ROCH08
Université Francois Rabelais Tours
F TOURS01

fő

időtartam

szak

3

5 hónap

4

5 hónap

1

5 hónap

1

5 hónap

építő (1)

angol

1

10 hónap

építész

angol

0

5 hónap

mérnöki
tanulmányok

angol

2

5 hónap

urbanista

francia

2

5 hónap

építész
urbanista

francia

1

5 hónap

építő

francia

3

5 hónap

építész
urbanista

francia

építész
urbanista (2)
építő (1)
matematika (2)
informatika (2)
környezetmérnök
informatika

nyelv

német
német
német
angol
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Horvátország
Josip Juraj Strossmayer University of
Osijek
HR OSIJEK01
Írország
Waterford Institute of Technology
IRL WATERFO01
Lengyelország
AGH University of science and
technology
PL KRAKOW02
Makedónia
University of Information Science
and Technology "Saint Paul the
Apostle" Orhid
MK ORHID01
Németország
T.Universität Braunschweig,
D BRAUNSC01
Fachhochschule Dortmund,
D DORTMUN02
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
D DRESDEN01
Technische Universität München
D MUNCHEN02
Fachhochschule WürzburgSchweinfurt Aschaffenburg
D WURZBUR03
Olaszország
Universitá Degli Studi di Cagliari,
I CAGLIAR01
Universitá Degli Studi de Ferrara
I FERRARA01
Universitá Degli Studi di Roma "La
Sapienza"
I ROMA01
Portugália
Instituto Politécnico de Portalegre
P PORTALE01
Universidade do Minho
P BRAGA01
Universidade de Lisboa
P LISBOA109
Románia
"Transilvania" University of Brasov
RO BRASOV01
Politechnika University of Timisoara
RO TIMISOA04
Spanyolország
Universidad de Burgos
E BURGOS01
Universidad de Oviedo
E OVIEDO01
Universidad Politécnica de Valencia

gépész (1)
villamos(1)építész,
urbanista (2)

horvát,
angol

4

5 hónap

2

5 hónap

építész
urbanista

angol

2

6 hónap

informatika

angol

3

5 hónap

informatika

angol

4

5 hónap

2

5 hónap

1

5 hónap

építészet
urbanista

német

2

5 hónap

építészet
urbanista

német

8

5 hónap

építészet (4)
elektronika (4)

német

2

5 hónap

építész
urbanista

0

5 hónap

építész

5 hónap

építész
urbanista (3)
ipartervező
belsőépítészet(3)

6

4

5 hónap

2

6 hónap

0

5 hónap

8

10 hónap

4

5 hónap

5

5 hónap

2

5 hónap

1

5 hónap

gépész (2)
építész
urbanista (2)
építész
urbanista

környezetmérnök(2)
informatika (2)
építő
PhD/DLA
építész
urbanista
építő (4)
villamos(2)
környezetmérnök(2)
építész
urbanista (2)
villamos (2)
építész, urbanista(3)
építő (2)
gépész (1)
építő (1)
építész

német

német

olasz
(angol)
olasz
olasz

spanyol
portugál
portugál
angol
portugál
angol
angol

angol

spanyol
(angol)
spanyol
angol
spanyol
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E VALENCI02

urbanista
gépész (1)
építő (1)
villamos (1)
informatika(2)
építő(2)
informatika(4)
építész
urbanista(2)
PhD/DLA

(angol)

Universidad de Valladolid
E VALLADO01

3

4 hónap

Universidad de Castilla-La Mancha
E CIUDAR01

4

5 hónap

Universidad de La Coruna
E LA-CORU01

6

5 hónap

2

5 hónap

építész
urbanista

angol
német

9

5 hónap

gépész (3)
villamos (3)
építő (3)

angol

2

6 hónap

építő

angol

2

5 hónap

3

5 hónap

Yeditepe University,
Istanbul
TR ISTANBU21

4

4,5 hónap

Özyegin University
TR ISTANBU31

4

10 hónap

Istanbul Kemerburgaz University
TR ISTANBU38

4

5 hónap

építész (2)
építő (2)

angol

Recep Tayyip Erdogan University
TR RIZE01

3

5 hónap

építő

angol

Istanbul Kültür University
TR ISTANBU19

4

5 hónap

építész
PhD/DLA
informatika

angol

Nuh Naci Yasgan University
TR KAYSERI03

2

10 hónap

építész
urbanista

angol

Recep Tayyip Erdogan Inuversity
TR RIZE01

3

10 hónap

építő

angol

Karadeniz Technical University
TR TRBAZON01

2

5 hónap

építész
urbanista

angol

spanyol
spanyol
angol
spanyol
angol

Szlovákia
Slovak University of Technology in
Bratislava
SK BRATISL01
Törökország
Dumlupinar University,
Kutahya
TR KUTAHYA01
Adana Science and Technology
University
TR ADANA02
Karadeniz Technical University
TR TRBAZON01
Isik University Istanbul
TR ISTANBU14

építész
urbanista
PhD/DLA
informatika(1)
villamos (1)
energetika PhD (1)
építő (2)
építész (2)
építész(2)
formatervező(2)

angol

angol

angol
angol

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Általános részvételi feltételek:

- a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az
intézményben.

- kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt félévvel
rendelkezik a kiutazáskor)
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- abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkeznek a PTE-n és diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt

- a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt
módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)

- az ösztöndíjat elnyerő hallgató köteles egy OLS (Online Linguistic Support) nyelvi
szintfelmérésen részt venni, amennyiben a tanulmányok nyelve nem az anyanyelve de az
alábbi nyelvek egyike: angol, német, olasz, spanyol, francia, holland (bővebb információt
a pályázat pozitív elbírálását követően)

- valamint

megfelelnek

az

adott

karon

/

tanszéken

meghirdetett

pályázati

követelményeknek,

Pályázathoz mellékelni kell:

- Erasmus jelentkezési lap megtalálható a kari honlapon illetve átvehető a PTE MIK
Nemzetközi Kapcsolatok és Erasmus Irodájában, Pécs, Boszorkány u. 2. B-011-ben

- az eddig elvégzett félévek tanulmányi eredménye
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata/nyelvi készséget értékelő lap
- a szaktanszék támogató nyilatkozata
- motivációs levél: rövid leírás arról, hogy a hallgató hogyan tervezi beilleszteni a külföldi
programját az itthoni tanulmányaiba, az eddig végzett tudományos és közéleti
tevékenység, érdeklődési kör bemutatása.
Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat
Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a
pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai
gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a
12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori
képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak
Erasmus hallgatók.
Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják
a

tanulmányaikat,

a

mester

vagy

doktori

képzés

első

félévében,

szeptemberben

pályázzanak.
Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól.
A 2017/2018. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1
hónap mobilitás alatt 30 napot értünk!)

Fogadó ország

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK),
Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK),

tanulmányi célú
mobilitás (kombinált
mobilitás is!)
500 € / hó
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Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI),)
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország
(ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL),
Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT),
Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR),
Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

450 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Litvánia (LT), Szlovákia
(SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta
(MT), Macedónia (MK)

400 € / hó

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során
felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2017. október 30-ig kell
benyújtani Somfai Réka kari adminisztratív Erasmus koordinátornak.

dr. Medvegy Gabriella
dékán-helyettes, akadémiai Erasmus koordinátor
PTE MIK Dékáni Hivatal
7624 Pécs, Boszorkány u. 2. 1. em. B-125
email: medvegygabriella@mik.pte.hu

Somfai Réka
adminisztratív Erasmus koordinátor
PTE MIK Nemzetközi Kapcsolatok és Erasmus Iroda
7624 Pécs, Boszorkány u. 2. B-011
telefonszám: 23651-es mellék
email: somfai.reka@mik.pte.hu

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot,
tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés)
hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb
információt

a

kari

koordinátorok

adnak.

A

partnerintézmények

adatai

a

http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek.
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További információ és a jelentkezési lap elérhető:
Somfai Réka
adminisztratív Erasmus-koordinátor
PTE MIK Nemzetközi Kapcsolatok és Erasmus Iroda
7624 Pécs, Boszorkány u. 2. B-011
telefonszám: 23651-es mellék
e-mail: somfai.reka@mik.pte.hu

A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kar által felállított Erasmus bizottság bírálja el legkésőbb 2017.
április közepéig. A bírálati szempontokat a kar pályázatot elbíráló bizottságának ügyrendje
rögzíti.

A pályázat elbírálásának menete:
A pályázatokra maximum 100 pont adható
a) Nyelvtudás alapján: maximálisan 30 pont adható
Fogadó intézmény oktatási nyelve:
Államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga : 20 pont
Államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga: 15 pont
Más nyelv(ek)ből meglévő nyelvvizsga:
Államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga : 10 pont
Államilag elismert C típusú középfokú nyelvvizsga: 5 pont
b) Tanulmányi eredmény alapján: maximálisan 40 pont adható
alsó határ
3,000
3,200
3,400
3,600
4,000
4,300
4,500
4,800

felső határ
3,199
3,399
3,599
3,999
4,299
4,499
4,799
5,00

pontérték
5
10
15
20
25
30
35
40

c) Mentor tevékenység: maximálisan 10 pont adható
d) Közéleti tevékenység: maximálisan 10 pont adható
e) Tudományos tevékenység: maximálisan 10 pont adható
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott
idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.
A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus
programban.
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Azok

a

hallgatók,

akik

nem

kapnak

ösztöndíjat,

de

az

együttműködésért

felelős

intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label
hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátor tud további
információval szolgálni.

Pécs, 2017. augusztus 29.

dr. Medvegy Gabriella
MIK Erasmus koordinátor

Dr. Bachmann Bálint
dékán
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