ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLATRA
2021/2022
A pályázat célja:
A jelentkezők az Európai Unió bármelyik tagállamában, vagy Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben,
Törökországban és Macedóniában tanulmányukhoz kötődő szakmai gyakorlatot folytathatnak. A külföldi
szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap), legfeljebb 12 hónap lehet egy tanéven belül. A
szakmai gyakorlat legkésőbb 2022. január 31-ig tarthat.
A pályázati kiírás a MATE Kaposvári Campus azon hallgatóira vonatkozik, akik:
• magyar állampolgárok, vagy huzamos tartózkodási engedélyük van;
• a pályázás időpontjában még fennáll hallgatói jogviszonyuk (bármilyen képzési formában –
nappali, táv, vagy levelező – tanuló hallgató pályázhat);
• tanulmányi eredményük (minimum 3,51-es átlag), hozzáállásuk és nyelvtudásuk (minimum B1)
alapján
alkalmasak külföldi tanulmányok/gyakorlatok 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 2021/22-es tanévben megvalósuló hallgatói mobilitások támogatottak, amennyiben hosszú távú,
tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitás
teljesül. Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. Amennyiben a minimális időtartam
teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány 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 hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az
Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (+ 2022.
január 31-ig az Egyesült Királyságban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.
DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT!
Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet, legkésőbb a mobilitás tervezett kezdete
előtt 1 hónappal. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell
kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap)
belül be kell fejeződnie. A koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18
hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Az engedmény csak azokra a
hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem
tudják/tudták megkezdeni szakmai gyakorlatukat, és ezt még a mobilitás tervezett kezdete előtt írásos
formában jelzik kari koordinátoruk számára.
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A jelentkezés módja:
Online módon a https://limesurvey.szie.hu/index.php/34926?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 a cserjesi.monika@uni-mate.hu e-mail címre, vagy postai úton megküldeni a
következő címre: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus, 7400 Kaposvár Guba
Sándor utca 40. Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja
A borítékra kérjük ráírni: Erasmus+ pályázat.
A járványhelyzet miatt személyesen nincs lehetőség pályázatot benyújtani.
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,
az előző két lezárt félév vizsgaeredménye (ún. kreditigazolás) a Neptunból a tanulmányi osztály
aláírásával ellátva, kinyomtatva magyarul és angolul,
aktív hallgatói jogviszony igazolás a tanulmányi osztály aláírásával ellátva,
2-2 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 (pl. ESN mentor, egyéb önkéntes tevékenység).

Az összeállított pályázati anyagot (egy e-mailben, vagy egy postai borítékban) kérjük eljuttatni e-mail
esetén szkennelve Cserjési Mónika koordinátor részére a cserjesi.monika@uni-mate.hu e-mail címre,
postai beküldés esetén az alábbi címre: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus, 7400
Kaposvár Guba Sándor utca 40. Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja.
A borítékra kérjük ráírni: Erasmus+ pályázat.
A járványhelyzet miatt személyesen nincs lehetőség pályázatot benyújtani.
A pályázat elektronikus beküldési (vagy postai beérkezési) határideje:
2021. november 5. 24:00 h
Szakmai gyakorlati fogadó helyeket ajánlunk az alábbi honlapokon:
http://osztondijak.szie.hu/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szakmai-gyakorlat
de a hallgatók maguk is kereshetnek fogadó céget, szervezetet, vállalkozást, non-profit szervezetet.
2021. február 10.
MATE Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ
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EGYÉB HASZNOS ÉS FONTOS TUDNIVALÓK az Erasmus pályázathoz
(ezek elolvasása és elfogadása nélkül kérjük, ne adja be pályázatát)
1. Az ERASMUS ösztöndíj csak hozzájárulás a külföldi tartózkodás költségeihez, mely támogatás nem
fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, így azt más forrásokból szükséges
kiegészíteni!
Ösztöndíj összege fogadó országok alapján (szakmai gyakorlat):
•
•
•

•

Magas megélhetési költségű országok: Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS),
Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)): 620 € /
hó
Közepes megélhetési költségű országok: Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország
(DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),
Málta (MT), Portugália (PT): 570 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE),
Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia
(RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)) : 520 € / hó
Rendkívüli kiegészítő támogatás: szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó, mely
támogatáshoz külön pályázat szükséges, a felhívás elérhető honlapunkon.

2. Amennyiben a hallgató pályázata elfogadásra kerül, a fogadó cégnél jelentkeznie kell. A szakmai
gyakorlat során teljesítendő feladatokat (munkatervet) a Learning Agreementben kell rögzíteni. Mindez
önálló munkát feltételez. A kimenő koordinátor válaszol a felmerülő kérdésekre és szükség esetén 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. Aláírt támogatási
szerződés nélkül kiutazni nem lehet.
3. A hallgató saját maga gondoskodik a kinti szállásáról, kiutazásáról, biztosítás megkötéséről (a teljes
mobilitási időszakra).
4. Az ösztöndíjat a Tempus Közalapítvány az egyetem részére utalja át, innen utaljuk tovább a hallgatók
által megjelölt bankszámlára, a támogatási szerződés megkötését 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 első részlet (90%) kiutazás előtt, a második részlet (10%)
hazaérkezés után, az Erasmus szakmai gyakorlat lezárását, a szükséges dokumentáció benyújtását
követően kerül átutalásra.
5. A heti munkaórák számának legalább 35 munkaórának szükséges lennie.
6. 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 baleset-, és
felelősségbiztosítást kell kötni. A 2004. május 1-i EU 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
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fogadó cégek által elvárt követelményekről mindenképpen érdeklődjenek előre (pl. milyen biztosítást
kérnek, szállást tudnak-e biztosítani, stb.)
7. Igény szerint a koordinátor tájékoztatót tart a nyertes pályázók részére.
8. Kiegészítő támogatásokra 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
9. Az aktuális Erasmus információk elérhetők honlapunkon: https://uni-mate.hu/hu/hallgatoielet/erasmus-osztondijak, illetve a MATE Erasmus facebook csoportban is.
10. Egyéb kérdéssel Cserjési Mónika koordinátorhoz e-mailben (cserjesi.monika@szie.hu) vagy
telefonon (+36-82-505-800/1407 mellék) lehet fordulni.
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