PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás
2020/21-es tanév tavaszi félév
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) pályázatot hirdet Erasmus+
program (a továbbiakban Erasmus+) Nemzetközi Kreditmobilitás Ösztöndíjra
hallgatói mobilitás keretében megvalósuló támogatás elnyerésére a 2020/21-es
tanév tavaszi félévére.
1. Általános tudnivalók
Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási pályázat célja , hogy teret nyújtson az
Európán kívüli mobilitások támogatására is. A MOME mobilitási támogatást
nyújt BA,MA hallgatóinak, Izrael két egyetemébe. Egy-két fő hallgatót
fogadnak félévenként.
A projektben résztvevő izraeli egyetemek, amelybe a mobilitások irányulhatnak:
1) Hadassah Academic College , Jerusalem


Inclusive Industrial Design , BA



Photographic Communications , BA

www.hac.ac.il

2) Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem www.bezalel.ac.il (1fő)


Architecture, BA



Ceramic and Glass, BA



Jewellery Design, BA



Photography, BA , MA



Screen Based Arts, BA (Animation,video)



Visual Communication, BA



Industrial Design, BA , MA



Master in Policy and Theory of Arts



Urban Design, MA

Az Erasmus+ keretében kiutazó hallgatók mindösszesen 4 hónapot tölthetnek el
a partner-egyetemen. A tanulmányút csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi
tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és a hallgató itthoni előmenetelé be
beszámítja.
Az Erasmus+ keretében az is pályázhat, aki az eddigi Erasmus program alatt már
igénybe vett Erasmus tanulmányi ösztöndíjat vagy szakmai gyakorlatot, de ez
esetben e korábbi időszakok (tanulmányi és szakmai gyakorlat együttesen, sőt
az önköltséges is) beleszámítanak a most megpályázandóba! Összesített
időtartamuk képzési ciklusonként maximum 12 hónap lehet.
2. Az ösztöndíj
A kiutazás anyagi hátterének egy részét az Európ ai Unió (EU) által, a Tempus
Közalapítványon keresztül – a MOME közvetítésével – folyósított ösztöndíj
biztosítja, amely részben hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek
fedezetéhez (útiköltség, szállás, ellátás, biztosítás , stb.). A kint tartózkodás
költségeinek teljes fedezés éhez a hallgató részéről t ovábbi anyagi hozzájárulás
szükséges.
A hallgatókkal a MOME támogatási szerződést köt, melyben szerepel az
ösztöndíj időtartama és havi összege.
Tájékoztatásul, a havi ösztöndíjak a következőképpen alakulnak:
Fogadóország: Izrael . Tanulmányi célú mobilitás ra a kiutazóknak egységesen 700
euró/hó ösztöndíj adható.
Ezen felül minden kiutazó és beutazó egyszeri utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság
függvényében, az alábbiak szerint.
2000 és 2999 KM: 360 EUR/fő
Hátrányos helyzetű hallgatók külön igénylés alapján további havi 100 EUR/hó kiegészítő
támogatásban részesülhetnek.
4. Ki pályázhat?
Pályázhat, aki az alábbi feltételeknek megfelel:




A jelentkezéskor a MOME BA-, vagy MA hallgatója (passzív státuszú is
lehet).
Az ösztöndíj ideje alatt a MOME beiratkozott nappali tagozatos (aktív)
hallgatója.

Nem pályázhat, aki:

az adott képzési szintjén már igénybe vett 12 hónapnyi mobili tást (akkor
is, ha önköltséggel )

Az a BA harmadéves hallgató , aki mesterképzésen szeretné folytatni
tanulmányait nem, pályázhat a következő tanév 2. félévére , mert nem
biztos, hogy felvételt nyer a mesterképzésre .
5. Hogyan lehet pályázni?
A pályázathoz szükséges anyagok:
1) Kitöltött , aláírt és aláíratott jelentkezési lap (pályázati felhíváshoz
csatolva)
A kitöltött és tanszékkel aláíratott jelentkezési lapot személyesen is leadhatják
a TIK Erasmus irodájában (MASTER épület 101 -es szoba), vagy kérem egy emailben (csatolva) elküldeni az erasmus@mome.hu címre.
Határidő: 2020/21 tavaszi félévére: 2020. november 4-e, szerda.
Ezután, a beérkező pályázatok számának függvényében, szakos bírálat és
sorrend alapján, az Erasmus+ ügyintéző kiküldi a jelentkezésüket (nominálja
Önöket) a megpályázott egyetemnek.
7. A pályázat elbírálása
Az jelentkezési dokumentumok elküldése még nem garantálja, ho gy a fogadó
egyetem is sikeresnek ítéli a jelentkezést. A fogadó egyetemek a saját
szempontjaikat figyelembe véve értékelik a hozzáj uk beérkező pályázatokat és
küldenek értesítést a döntésükről !
A fogadóintézmények felvételi eredményeinek a jelentkezők számára történő
kihirdetése a TIK által folyamatosan, e-mail-en történik.
A pályázó gondoskodik a külföldi tartózkodása alatti megfelelő betegség- és
balesetbiztosítás a meglétéről.
A hallgató saját költségén kell vízumot kérvényeznie, amelyhez sikeres
jelentkezése esetén a fogadó egyetemtől igazolást kérhet.
Izrael Állam Nagykövetsége, Budapest :
https://embassies.gov.il/budapest/ConsularServices/Pages/local-visa-information.aspx

Fontos : minden kiutazás a hallgató egyéni döntése, és alapos mérlegelést igényel. A
kiutazásokhoz megfelelő biztosítások megkötése szükséges.
Természetesen figyelembe kell venni, hogy a bizonytalan helyzet változásokat idézhet elő,
melyekre fel kell készülni – pl. esetleges karantén időszakok, online kurzusok, vis maior
helyzetek : https://tka.hu/palyazatok/14353/lehetseges-a-kulfoldi-osztondijas-mobilitas-42orszagba
A fogadó egyetemek honlapján érdemes megnézni, hogy milyen feltételekkel fogadnak a tavaszi
félévre.
Külügyminisztérium: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Erős-Tárczy Zsuzsanna
Erasmus+ coordinator
erasmus@mome.hu
MASTER_101

