Hallgatói részképzés 2022/2023 tanév, őszi-tavaszi félév

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HALLGATÓI RÉSZKÉPZÉSRE/TANULMÁNYI MOBILITÁSRA
2022/2023
A pályázat célja:
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben
Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre azon felsőoktatásban tanuló hallgatók
számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi
célú/részképzés mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.
A jelentkezők az Erasmus+ partneregyetemeink egyikén (lsd: partneregyetemek listája Erasmus+) a
2022/2023. tanév őszi és tavaszi félévében résztanulmányokat folytathatnak a megadott témákban.
A pályázati kiírás a MATE azon hallgatóira vonatkozik, akik:
• magyar állampolgárok, vagy huzamos tartózkodási engedélyük van;
• a pályázás időpontjában még fennáll aktív hallgatói jogviszonyuk (bármilyen képzési formában
– nappali, táv, vagy levelező – tanuló hallgató pályázhat);
• tanulmányi eredményük (minimum 3,51-es átlag), hozzáállásuk és nyelvtudásuk (minimum B2)
alapján
alkalmasak külföldi tanulmányok végzésére.
A hallgatók képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Erasmus+ státuszt, tehát ha
korábban, vagy korábbi képzésük során vettek már részt az Erasmus programban, akkor újra
pályázhatnak.
A 2022/2023-as tanévben megvalósuló hallgatói mobilitások támogatottak, amennyiben hosszú távú
tanulmányok esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitás teljesül. Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai
részére folyósítható. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl.
pandémia 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.
A hosszú távú hallgatói tanulmányi mobilitási ösztöndíj összegei a pályázati felhívás 5. oldalán
olvashatóak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Új programok a 2022-es évtől:
-

Doktori képzésben résztvevő hallgatók rövid távú tanulmányi mobilitása került be a
programba (a korábbi 2-12 hónap időszak továbbra is elérhető számukra):
pályázható időszak: 5-30 nap
Ösztöndíj: 70 €/nap (a 15. naptól 50 €)
Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás (külön igénylés alapján):
egyszeri 100 € (1-14 napos időtartamú mobilitásra)
1

Hallgatói részképzés 2022/2023 tanév, őszi-tavaszi félév

egyszeri 150 € (15-30 napos időtartamú mobilitásra)
Utazási támogatás esélyegyenlőségi támogatásban részesülő résztvevők esetén a táblázat alapján:

- rövid mobilitásra utazó, esélyegyenlőségi támogatásban részesülő résztvevők esetén
Távolság
10–99 km között:
100–499 km között:
500–1999 km között:
2000–2999 km között:
3000–3999 km között:
4000–7999 km között:
8000 km vagy annál több:

Összeg
normál utazás esetén
23 €/résztvevő
180 €/résztvevő
275 €/résztvevő
360 €/résztvevő
530 €/résztvevő
820 €/résztvevő
1500 €/résztvevő

Összeg
zöld utazási forma esetén
NA
210 €/résztvevő
320 €/résztvevő
410 €/résztvevő
610 €/résztvevő
NA
NA

vagy esélyegyenlőségi támogatás nélkül, zöld utazási forma választása esetén 50 € egyszeri utazási
támogatásra jogosultak a Doktori képzésben résztvevő hallgatók, valamint legfeljebb 4 további utazási
napra kaphatnak megélhetési támogatást.

-

BIP – Blended Intensive Program

A BIP fizikai és virtuális részből felépülő mobilitási program, mely minimum 3 felsőoktatási intézmény
részvételével valósul meg, 3 különböző országból.
A fizikai mobilitási rész időtartama a programtól függően minimum 5, maximum 30 nap. A fizikai rész
megvalósítására a fogadó partnerintézmény országában kerülhet sor, a szervező által közzétett információknak megfelelően.
A virtuális rész kötelező eleme a BIP-nek. Online kooperatív tanulás ill. csoportmunka formájában valósulhat meg, amely során a résztvevők együtt, egy időben dolgoznak feladataikon a virtuális térben.
Hallgatóknak kötelező a fogadó egyetem által, vagy a kar/szak által meghatározott minimum kreditszámot és egyéb meghatározott feltételt teljesíteni a kurzus során, ha nincs ilyen szabály, akkor legalább 3 kredit megszerzése kötelező.

pályázható időszak: 5-30 nap
Ösztöndíj: 70 €/nap (a 15. naptól 50 €)
Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás (külön igénylés alapján):
egyszeri 100 € (1-14 napos időtartamú mobilitásra)
egyszeri 150 € (15-30 napos időtartamú mobilitásra)
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Utazási támogatás hallgatói mobilitás esetén a következő esetben releváns:
- rövid mobilitásra utazó, esélyegyenlőségi támogatásban részesülő résztvevők esetén
Az utazási támogatásban nem részesülő hallgatók, zöld utazási forma választása esetén 50 € egyszeri
utazási támogatásra jogosultak, valamint legfeljebb 4 további utazási napra kaphatnak megélhetési
támogatást.
A jelentkezés módja:
Online módon a https://limesurvey.szie.hu/index.php/1?lang=hu
linken kell jelentkezni, majd kitöltés után a küldés gombra kattintva elküldeni elektronikus formában.
A limesurvey pályázati lapot kérjük menteni QXML formában (válaszai nyomtatása menüponttal:
queXMLPDF) majd nyomtatás után aláírni és az alábbi mellékletekkel együtt a megadott határidőig
elküldeni elektronikusan, vagy postai úton az alábbi koordinátorok egyikének:

Mellékletek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

magyar és a fogadó intézmény oktatási nyelvén írott EUROPASS önéletrajz, aláírva
EUROPASS motivációs levél magyarul és az oktatás nyelvén, aláírva
nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,
a korábbi félévek lezárt vizsgaeredményei (ún. kreditigazolás) a Neptunból a tanulmányi
osztály aláírásával ellátva (Neptunban igényelhető), kinyomtatva magyarul és angolul,
aktív hallgatói jogviszony igazolás a tanulmányi osztály aláírásával ellátva,
1 db szaktanári ajánlás (tanszékvezető, konzulens, témavezető…) magyarul és az oktatás
nyelvén, eredeti aláírással ellátva;
korábbi diploma/diplomák másolatát, amennyiben a pályázó mester vagy doktori képzésben
vesz részt;
igazolás(ok) közéleti tevékenységről , ha van (pl. ESN mentor, egyéb önkéntes tevékenység).
zöld utazási forma választása esetén utazást igazoló menetjegy, autómegosztás esetén
nyilatkozat kitöltése.

Ha a partneregyetemi listában a választott egyetemnél kötelező ajánló professzor szerepel, az egyik
ajánlónak a megadott tanárnak kell lennie. Ellenkező esetben a két ajánló személye szabadon
választható a korábbi, vagy a jelenlegi szakos tanárok közül (a partneregyetemi lista folyamatosan
bővül, a szerződések megkötése folyamatban van).

A pályázat elektronikus beküldési (vagy postai beérkezési) határideje:
2022. május 1. (vasárnap) 24:00 h, vagy a választott egyetem nominálási határidejét

megelőzően 2 munkanap. Mindenképp kövesse figyelemmel a választott egyetem
nominálási (nomination/application deadline) határidejét, mely lehet korábbi is (Hollandia,
Norvégia, Svédország, stb. esetében 2022. áprilisi dátum).
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Koordinátori elérhetőségek:

Budai Campus: Somogyi Eszter, somogyi.eszter@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja, 1118 Budapest Villányi út 29-43., Tel.:
+36 (1) 3057591
Gerorgikon Campus, Keszthely: Soós Adrienn, Soos.Adrienn@uni-mate.hu, postai cím: Magyar
Agrárés Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja, 8360 Keszthely, Deák F. u.
16., Tel.: +36 83 545 148
Szent István Campus, Gödöllő: Farkas Beáta, Farkas.Beata.God@uni-mate.hu, postai cím: Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja, 2100 Gödöllő, Páter Károly
utca 1., Főép. Fszt. 35. Iroda, Tel.: +36-28-522-000/3888
Károly Róbert Campus, Gyöngyös: Póka Dóra, Poka.Dora@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ Gyöngyös, 3200 Gyöngyös, Mátrai út
36., Tel.: +36-37/518-305
Kaposvári Campus, Milkovics Milán, milkovics.milan@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ Kaposvár, 7400 Kaposvár, Guba Sándor
utca 40., Tel.: +36 82 505 800 /1010
Elektronikus beküldés esetén az e-mail tárgyaként kérjük megadni a pályázó nevét és Erasmus+
pályázat (pl. XY Erasmus+ pályázat), borítékra kérjük ráírni: Erasmus+ pályázat. Kérjük, leveleiket az
uni-mate e.mail fiókjukból indítsák, máskülönben pályázati anyagukat nem áll módunkban elfogadni.
Személyesen nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

A pályázati bizottság rangsorolását online/személyes meghallgatás is kiegészítheti, mely időpontjáról
e-mailben értesítjük a pályázókat.
2022. február 17.
MATE, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ

HASZNOS ÉS FONTOS TUDNIVALÓK az Erasmus pályázattal kapcsolatban
(ezek elolvasása és elfogadása nélkül kérjük, ne adja be pályázatát)
1. Az, hogy valaki „Erasmus hallgató”, azt jelenti, hogy a fogadó egyetemen nem kell tandíjat fizetnie,
mert úgy tekintik, mint a saját hallgatóikat. Ehhez feltétel, hogy a MATE-n aktív hallgatói státusza
legyen a teljes mobilitás ideje alatt. A különböző beiratkozási és egyéb díjakat azonban meg kell fizetni.
2. A partneregyetemek listájában szerepel az egyes partneregyetemekkel kötött szerződés
tudományterülete és a tanulmányok lehetséges időtartama. Csak a megadott témákban és nyelveken
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van fogadókészség, tehát csak olyan partneregyetemet jelöljenek meg a pályázatukban, ami a saját
szakjukhoz kötődő tématerületen fogad hallgatókat.
3. A külföldi félév során 25-30 kreditnyi kurzust ajánlott felvenni a fogadó egyetemen (~22-25 kreditnyi
szakos kurzust, a többi lehet nyelv, kultúra, sport, egyéb szabadon válaszható tárgy), ezek közül 20
kreditnyi szakos kurzust sikeres vizsgákkal kell teljesíteni. Amennyiben a hallgató a minimális 20
kreditet nem teljesíti, akkor az ösztöndíj arányos része visszafizettethető.
4. Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során
felmerülő összes költséget, így azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!
Ösztöndíj összegek fogadó országok alapján hosszú távú tanulmányi célú/részképzés mobilitás
(minimum 2 hónap) esetében:
•
•
•

Magas megélhetési költségű országok: Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS),
Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE): 520 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok: Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország
(DE), Görögország (GR), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Málta (MT),
Hollandia (NL), Portugália (PT): 520 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE),
Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Macedonia (MK),
Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Törökország (TR): 470 € / hó

•

Rendkívüli kiegészítő támogatás: esélyegyenlőségi támogatás (korábban szociális támogatás)
250 € / hó, mely támogatáshoz külön pályázat szükséges. A felhívás hamarosan elérhető lesz
honlapunkon.

•

Az új Erasmus+ program célja, hogy inspiráljon mindenkit a környezettudatos életmódra és
támogassa a mindennapi élet fenntartható megoldásait. Az új program foglalkozik a globális
felmelegedés és a fenntartható fejlődés kérdésével is, támogatja a klímabarát utazással, az
ismeretterjesztéssel és a fenntarthatósággal foglalkozó projektek megvalósítását. ’ZÖLD’
utazási formát igazoló hallgatók további 50 € egyszeri támogatást, illetve további maximum 4
napnyi megélhetési költséget kaphatnak. Zöld utazási eszközök (vonat, busz, telekocsi, hajó).

Általános alapelvek a zöld utazási formával kapcsolatban:
•
•
•
•
•

Zöld utazásnak tekinthető minden, ami nem repülőút.
A zöld utazási támogatás országok közötti utazás esetén adható. Pl.: Ha a résztvevő Barcelonába repülővel megy és Barcelonából Madridba vonattal, nem jár a zöld utazási támogatás.
Abban az esetben is jár a zöld utazási támogatás, ha csak egy irányba valósul meg a zöld utazás.
Az utazási formát az utazási dokumentumokkal tudják igazolni a kiutazók vagy ennek hiányában (pl.: autóval utazás esetén) a mellékelt büntetőjogi nyilatkozattal.
A résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az utazás igazolásait (utazási jegyek) kötelesek
megőrizni és kérésre átadni a küldő intézménynek.
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5. Amennyiben a hallgató pályázata elfogadásra kerül, a hallgatót nomináljuk/jelöljük a
partneregyetem felé, ezt követően a hallgatónak a fogadó egyetem által meghatározott határidőig
jelentkeznie kell a fogadó intézménynél. Ki kell tölteni a fogadó intézmény jelentkezési lapját/lapjait,
tantárgyakat kell választani (amit a Learning Agreementen kell jelölni) a partneregyetem kurzuslistája
alapján. Mindez önálló munkát feltételez, a fogadó intézmények honlapján elérhető a szükséges
információ (elég az „Erasmus” szóra, vagy az „Erasmus incoming”-ra keresni az adott honlapon), kérdés
esetén a fogadó egyetemek koordinátorai is segítenek e-mailen keresztül.
A kimenő koordinátor válaszol a felmerülő kérdésekre és segít a jelentkezési dokumentum-csomag
összeállításában, ellenőrzésében – azokat aláírásával/pecséttel látja el. A hallgató kiutazás előtt
támogatási szerződést köt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, melyben szerepel az
ösztöndíj összege, az átutalás módja, a hallgató kötelezettségei. Támogatási szerződés nélkül kiutazni
nem lehet.
6. A hallgató saját maga gondoskodik a kinti szállásáról. Bizonyos egyetemeknél van kollégiumi hely,
de előfordul, hogy albérletet kell keresni. Kérjük tájékozódjanak a fogadó egyetem honlapján.
7. Az ösztöndíjat a Tempus Közalapítvány az egyetem részére utalja át, innen utalja tovább az egyetem
a hallgatók által megjelölt számlára, a támogatási szerződés aláírását követően. Az utalás két
részletben, euróban történik (javasolt a deviza számla nyitása, forint számlaszám megadása esetén az
összeget a bank az adott napi árfolyamon forintban írja jóvá). Az ösztöndíj 90%-át kiutazás előtt, 10%át pedig hazaérkezés után, az Erasmus félév lezárását követően utalja az egyetem.
8. A kint tartózkodás első heteiben sokkal több a kiadás, mint később, mivel a szállás esetében
többnyire kauciót kell letenni érkezéskor (van, ahol előleget is kérnek foglaláskor), kiegészítő
biztosítást kell kötni, vagy kötelező az orvosi vizsgálat. A 2004. május 1-i csatlakozás óta a magyar
állampolgároknak általában elegendő az Egészségbiztosítási Pénztárnál kiváltott Európai
Egészségbiztosítási kártya (E111) biztosításként (ingyenesen igényelhető az OEP-től), ez sürgősségi
ellátásokra jogosít az EU országaiban. A külföldi egyetemek sajátosságairól, elvárásairól érdemes
tájékozódni az előző évek ösztöndíjasainál (elérhetőséget a kimenő koordinátornál lehet kérni).

9. Kiegészítő támogatásokért lehet pályázni:
• Állandó lakóhely szerinti Önkormányzatoknál,
• A Pályázati Figyelőben meghirdetett egyéb lehetőségekre (www.pafi.hu)
• Fogyatékkal vagy tartósan beteg leendő Erasmus hallgatóknak – Erasmus Irodán keresztül
11. Az aktuális Erasmus információk elérhetők honlapunkon: https://uni-mate.hu/erasmusosztondijak illetve a MATE Erasmus facebook csoportban is.
12. Egyéb kérdéssel a campus koordinátorhoz e-mailben, vagy telefonon lehet fordulni.
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