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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Szent István Egyetem pályázatot ír ki 2017.04.30-ig tartó időszakra EGT Alap nyertes pályázat keretében 
oktatói mobilitási programban való részvételre. 

 
A pályázat célja: 

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok 
megtartása; szakmai műhelyeken, képzéseken való részvétel; intézménylátogatás és a partnerintézménnyel való 
szakmai kapcsolat további építése. 
 
A pályázat tárgya: 

Az EGT Alap Ösztöndíj Program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Szent István Egyetemmel érvényes 
kétoldalú megállapodással rendelkező norvég, izlandi vagy liechtensteini felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal 
folytathatnak oktatási tevékenységet, vehetnek részt szakmai műhelyeken, képzéseken illetve 
intézménylátogatáson. 
 
 
Mire pályázhatnak az oktatók? 

Az EGT Alap keretében az oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi mobilitási tevékenységük 
megvalósításához, valamint utazási támogatást. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a 
melléklet tartalmazza. A támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán 
hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is. 

Az oktatói mobilitási pályázatokat a következő tevékenységek megvalósítására lehet benyújtani: 

1. Oktatói mobilitás: minimum 1 hét (5 munkával töltött nap) mely időszak alatt minimum 5 órát kell tartani. 
A maximális időtartam 6 hét. 

2. Képzési célú mobilitás: minimum 1 napos, maximum 6 hetes lehet. 
3. Intézménylátogatási célú mobilitás: minimum 1 hét (5 munkával töltött nap), maximum 6 hét. 

 

Kik nyújthatnak be pályázatot? 

• aki magyar/ donor országbeli állampolgár 

• aki a SZIE/partnerintézmény főállású munkavállalója (oktatói mobilitásra félállású és óraadó oktató 
is benyújthatja) 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

Pályázatokat folyamatosan lehet beadni. A feltételeknek megfelelő, nyertes pályázatokat a rendelkezésre álló 
keretösszeg kimerüléséig tudjuk támogatni. A pályázatot a Nemzetközi és Külkapcsolati Irodába kell benyújtani. 

 
Szükséges dokumentumok: 

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat: 
 

 kitöltött pályázati űrlap (kérjük, hogy géppel szíveskedjenek kitölteni a pályázati lapot); 

 partneregyetem által is aláírt, pályázat típusának megfelelő munkaterv (Teaching Work Programme/ 
Training Work Programme/ Jobshadowing Work Programme) 

 donor országbeli állampolgár esetében az útlevél másolata 
 
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan pályázatokat nem fogadjuk el. 
 

A benyújtott pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően 5 munkanapon belül a Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda 
által felállított szakmai bizottság bírálja el. 
 
 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az Erasmus koordinátor áll rendelkezésükre: e-
mail cím:, Heltai.Zsuzsanna@fh.szie.hu telefon: 2167-es mellék. 
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