Erasmus+ – Erasmus szakmai gyakorlat 2018/2019
PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pótpályázatot hirdet hallgatói részére a
2018/2019-es tanévre.
I. Általános tudnivalók
 A program célja, hogy a hallgatók egy másik európai országban található szervezetnél
eltöltött időszak alatt szerzett munka- illetve nyelvi tapasztalataik segítségével
könnyebben

elhelyezkedhessenek

a

munkaerőpiacon,

valamint

kulturális

tapasztalatokkal gazdagodjanak.
 Az Erasmus program kiegészítő támogatást nyújt a külföldi gyakorlathoz, amely
azonban nem fedezi a hallgató összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a Nemzeti
Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:
Fogadó ország
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Havi ösztöndíj ráta

Magas megélhetési költségű országok
Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg,
Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia

620 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok
Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország,
Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta,
Portugália

570 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Litvánia,
Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia,
Macedónia, Törökország

520 € / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak1

+100 € / hó

A Nemzeti Iroda által meghatározott pályázati határidő: 2018. október 25.
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 Ezen felül azoknak a nyertes hallgatóknak, akik speciális étkezési igényűek és/vagy
fogyatékkal élők, lehetőségük van többlettámogatásra pályázniuk kiadásaik fedezésére
az intézményen keresztül a Nemzeti Irodához, amely összegről tételesen, a tényleges
költségek alapján kell elszámolniuk.2
 A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult tanulmányi és/vagy
szociális ösztöndíjra.
 A szakmai gyakorlat hossza minimum 2, maximum 7 hónap lehet és legkésőbb 2019.
szeptember 30-ig meg kell valósulnia.
 A szakmai gyakorlat helye lehet vállalkozás, képző intézmény, kutatóközpont és
egyéb szervezet. A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:
 Európai Uniós intézmények
 EU-s programokkal foglalkozó szervezetek
 A fogadóintézményt a hallgatónak saját magának kell megkeresnie önállóan vagy a
hallgató témavezetője segítségével. Amennyiben a hallgató saját maga talál
fogadóintézményt, a pályázat beadása előtt ezt feltétlenül egyeztetnie kell a
témavezetőjével is.
 További segítség a következő linkeken:
 A Tempus honlapján folyamatosan frissülő kínálat: http://studentplacement.tpf.hu/
 European Student Placement Agency (ESPA): http://www.espauk.com/students/
 http://www.uni-muenster.de/CareerService/infopool/links/irun_links.html
 http://europlacement.com
 http://erasmusintern.org/
 Németországi lehetőségek: http://www.biotech-bavaria.de/en/job-offers.html
 Nagy-Britannia: http://www.placement-uk.com/ops/jobs.php?order=ref-asc
 A nyertes hallgatók nyelvi kompetenciája felmérésre kerül az Európai Bizottság által
előírt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
II. Kik pályázhatnak?
 A PPKE ITK beiratkozott és aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói;
 BSc képzésben a pályázat idején legalább három lezárt félévvel rendelkezők. MSc és
PhD képzésben a beiratkozást követő félévben már lehet pályázni;
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A kiegészítő támogatást a Nemzeti Iroda azon résztvevőknek biztosítja, akiknek fizikális-, mentális- vagy
egészségi helyzetük miatt a mobilitási tevékenységben való részvétele nem lenne lehetséges a
kiegészítő támogatás nélkül. Pályázati határidő: 2018. október 25.
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 legalább középfokú nyelvtudással rendelkezők a fogadóintézmény által meghatározott
nyelven;
 Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára, vagy Magyarországon
érvényes letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A
pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye
szerinti országba;
 BSc /MSc hallgató esetében a súlyozott tanulmányi átlag3 a két utolsó lezárt félévben
legalább 3,5 legyen. (Amennyiben MSc képzésen még nincs két lezárt félév, úgy a
BSc eredményeket vesszük figyelembe.);
 jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus tanulmányi vagy
szakmai gyakorlati ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik még nem vettek
részt Erasmus mobilitási programban. FIGYELEM! A kétféle mobilitási típus együttes
időtartama tanulmányi szintenként (BSc, MSc, PhD) nem haladhatja meg a 12
hónapot.
III. A pályázati anyag részei
A teljes pályázat online, a Mobility Online felületén zajlik (regisztrációs link:
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BUDAPES12&kz_b
ew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMP-103&sprache=en ), melyhez az alábbi
dokumentumok feltöltése kötelező:


a fogadó cég/intézmény által megküldött fogadólevél (eredeti vagy szkennelt), mely
minimálisan tartalmazza az alábbi adatokat:





tervezett szakmai tevékenység leírása



tervezett időtartam



fogadó cég/intézmény adatai



supervisor neve/beosztása

egy-egy gépelt oldal terjedelmű motivációs levél magyar és angol nyelven, amely
tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját.
Kérjük, hogy a motivációs levél mindenképpen térjen ki az alábbi pontokra:
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Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára?

Súlyozott tanulmányi átlag (adott félévre vonatkozik):
 (a félévben teljesített tantárgyak kreditértéke x érdemjegye)
 a félévben teljesített kreditek
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Miért érdemes a választott országban és intézményben teljesíteni az adott
szakmai programot?



Milyen szakmai és karrierbeli következményekkel és hatásokkal jár a pályázó
számára a program teljesítése?




Mi indokolja a megpályázott hónapszámot?

témavezetői ajánlás az ITK egyik oktatójától magyar nyelven, amelynek ki kell térnie
az alábbiakra:


A hallgató bemutatása szakmai szempontból



A fogadó intézmény rövid szakmai ismertetése



A fogadó intézmény szakmai jelentősége a pályázó számára



kreditigazolás a legutolsó lezárt két félévről (képzési szinttől függetlenül);



szakmai önéletrajz;



nyelvvizsga

bizonyítvány(ok)

másolata

(vagy

nyelvvizsgával

egyenértékű

dokumentum);


nem magyar állampolgárságú pályázó esetében tartózkodási engedély másolata;



egyéb csatolható dokumentumok:


versenyeken, pályázatokon (pl. TDK) elért helyezések, díjak (az ezekről szóló
igazolások másolatai)



rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység leírása (az
ezekről szóló igazolások másolatai)



egyéb tudományos közlemények listája



korábbi külföldi szakmai gyakorlat, tanulmányút leírása



a hallgató által fontosnak tartott egyéb tevékenységek felsorolása (pl. Erasmus
hallgatók mentorálása)



igazolás egyéb szakmai tevékenységekről

IV. Az értékelés szempontjai:
A pályázatok elbírálásakor a kari Erasmus Bizottság az alábbi szempontokat veszi
figyelembe a felsorolás sorrendjében:


tanulmányi szint (BSc, MSc, PhD)



tanulmányi eredmény



motivációs levél



témavezetői ajánlás



nyelvismeret



nyertes TDK/OTDK dolgozat, vagy más kiemelkedő eredmény
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kari közéleti tevékenység (HÖK tagság vagy animátori munka)



tudományos és szakmai tevékenység



egyéb tevékenységek (pl. énekkar, vizuális műhely, tutori tevékenység)

A hátrányos helyzetű hallgatók előnyt élveznek az elbírálás folyamán. A nyertesek névsorát
a kari Erasmus Bizottság határozza meg a rendelkezésre álló helyek és forrás figyelembe
vételével. A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
V. Megjegyzések:


Csak a hiánytalanul, időben feltöltött, formai és tartalmi követelményeknek
megfelelő pályázatot bíráljuk el.



A hallgató tanulmányi programjához nem illeszkedő tevékenység nem támogatható.



A külföldi szakmai gyakorlati tevékenységet 2019. január 1. és 2019. szeptember 30.
között kell megvalósítani.



A 2018/19. tanév tavaszi félévére, illetve 2019 nyarára IS a jelen pályázat keretében
kell pályázni!



Féléves szakmai gyakorlatot aktív és passzív jogviszonyban is igénybe lehet venni.



A támogatásról a kari Erasmus Bizottság dönt.



Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük
(=államvizsga után) utáni évben is. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében
kell benyújtaniuk.



Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a
támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie!



A pályázatok eredményéről e-mailben küldünk tájékoztatást.

VI. Pályázat leadása
 Leadási határidő: a létszámkeret feltöltéséig folyamatos
 További információ a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán kérhető e-mailben
(international.office@itk.ppke.hu ) vagy személyesen a 107. szobában.

Sikeres pályázást kívánunk!
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