PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására
a 2016/2017-es tanévre (2017. szeptember 30-ig)
Pályázati feltételek:
 Pályázatot nyújthatnak be a Nyíregyházi Egyetem nappali vagy levelező tagozaton tanuló hallgatói,
akik alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal, 2017. júniusban nem tesznek záróvizsgát, és a pályázott
tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
 A pályázó magyar állampolgár, vagy amennyiben nem, akkor oklevél szerzésére irányuló
tanulmányokat folytat az intézményben.
 Legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik.
 Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartamban lehet részt venni,
akkor is, ha zero grant mobilitás. A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó, akkor is,
ha zero grant mobilitás!
 Az ösztöndíjas mobilitás célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, melyek a
Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport honlapján közzétételre kerülnek
(http://www.nye.hu/nki/node/28). (Javasolt a választott fogadó intézményt az Erasmus+ program
intézményi koordinátorával egyeztetni.)
 A fogadó intézmény által elvárt nyelvtudással rendelkezik, kivéve, ha olyan oktatási intézményben
tanul, ahol az oktatás nyelve magyar. A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése nemzetközi OLS
rendszerben történik online nyelvi felmérés útján sikeres pályázat esetén. Egyéb, a fogadó intézmény
által megszabott feltételeknek megfelel.
 A mobilitás alatt végzett tevékenysége illeszkedik a hallgató képzésének mintatantervébe.
Egy tartalmilag egyeztetett írásbeli tanulmányi szerződés megkötésére kerül sor. A tanulmányok
végén, hazaérkezés után 3 napon belül kötelező beadni a Kreditbeszámítási kérelmet az egyetem
Kreditátviteli Albizottságához a tanulmányi támogatási szerződésben vállalt, teljesített és a Transcript
of Records dokumentumban igazolt tevékenységről. Az adott félévre csak abban az esetben
ismertethető el a kredit, ha a hallgató kreditelismertetési kérelmét az adott félév szorgalmi időszak
végéig benyújtja. Ellenkezőesetben a tantárgyi teljesítés csak a következő félévben ismertethető el.
 Pályázatát a megadott határidőig és módon benyújtotta, és azt az Erasmus+ Munkabizottság
elfogadta, és ösztöndíj támogatást ítélt meg számára.
 A felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitási pályázattal egyidőben beadható az Erasmus+
programban külföldi résztanulmányokra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi

támogatására szóló pályázat, valamint az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy
tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására szóló pályázat is.
Az ösztöndíj időtartama:
Tanulmányi célú mobilitás: 3 – 12 hónap
A külföldön töltött időtartamot az intézmény Erasmus+ Munkabizottsága határozza meg a fogadó intézmény
tanulmányi időszakának hossza és az elnyert intézményi támogatás mértékének függvényében.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ Munkabizottsága bírálja el bírálati szempontrendszer
alapján, mely megtalálható a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport honlapján. Az elbíráláshoz szükséges
adatokat a pályázati űrlap tartalmazza. Kizáró ok a formai szempontoknak nem megfelelő pályázat (pl.
csatolandó dokumentumok, aláírás, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása).
A Munkabizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj odaítélését, ahhoz a megpályázott
intézmény fogadó nyilatkozata is kell. A Nyíregyházi Egyetem mindenkori Erasmus+ koordinátora a pályázót
a döntésről írásban, postai úton értesíti.
További felvilágosítás:


A Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ intézményi pályázatával kapcsolatban részletesebb információ,
valamint pályázati űrlapok, pályázható intézmények és időtartamok elérhetők a
http://www.nye.hu/nki/ oldalon.

A pályázat beadási határideje: 2016. október 26. szerda 12.00 óra
A pályázat kizárólag személyesen adható be.
A pályázat beadásának helyszíne:
A épület, földszint A 027-es iroda
Hallgatói Szolgáltató Központ, Nemzetközi Kapcsolatok Csoport
Dudás Éva - intézményi koordinátor

