PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Erasmus+ Program Hallgatói Tanulmányi Mobilitási Ösztöndíj ára
2021/22. tanév
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) pályázatot hirdet Erasmus+ pro gram (a
továbbiakban Erasm us +) Hallgatói Tanulmányi Mobilitási Ösztöndíjra hallgatói
mobilitás keretében megvalósuló támogatás elnyerésére a 2021/22. tanév ben.
1. Általános tudniv alók
Az Erasmus+ célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése
és minőségének javítása , valamint hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális
tapasztalatok megszerzését egy másik program -országbeli felsőoktatási intézményben.
A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét
és személyes képességeinek fejlesztését.
Az Erasmus+ keretében az Európai Unió támogatásával egyetemek, felsőoktatási
intézmények közötti megállapodás alapján valósul meg a hallgatói mobilitás.
Az Erasmus+ keretében kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot (legfeljebb 12 hónapot)
tölthetnek el az európai partner-egyetemeken. A tanulmányút csak akkor valósulhat
meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és a hallgató itthoni
előmenetelébe beszámítja.
Az Erasmus+ keretében az is pályázhat, aki az eddigi Erasm us program alatt már
igénybe vett Erasmus vagy Campus Mundi 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 időtartam uk képzési ciklusonként maximum 12 hónap lehet.
2. Az ösztöndíj
A kiutazás anyagi hátterének egy részét az Európai Unió (EU) által , a Tempus
Közalapítványon keresztül – a MOME közvetítésével – folyósított ösztöndíj biztosítja,
amely részben ho zzájárul 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. Ha az eredetileg meghatározott időtartamot időközben
meghaladná a tény leges kint tartózkodás, attól függően, hogy mikor sikerül lezárni a
kinti félévet , akkor e többlet-időszakra időarányosan utólag kiegészítő juttatás járhat,
amennyiben maradványösszeg keletkezik, de ez nem garantált.
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Tájékoztatásul, a fogadó -országok függvényében a havi ösztöndíjak a következőképpen
alakulnak:
Fogadó ország

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Lichtenstein, Luxemburg, Nagy-Britannia,
Norvégia, Svédország

520 € / hó

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta,
Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

520 € / hó

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lettország,
Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia,

470 € / hó

3. Külföl di partnerintézmények a 2021/22. tanévben
A 2021/22. tanévre pályázni a MOME-val partneri viszonyban álló inté zményekbe lehet,
amelyek listáját a pályázati felhíváshoz csatolva találják.
A partnerintézmény
kiválasztása a hallgató feladata, figyelembe véve, hogy az adott egyetemen az itthoni
szakjának megfele lő tanulmányokban részesülhet. A tanulmányokról illetve a
partnerintézmények oktatási nyelvér ől előzetes javaslatkérés és tájékozódás
 az intézetnél/szaknál ,
 a partneri ntézményi listán szereplő adatokból,
 az egyes intézmények internetes oldalár ól ,
 illetve a Tanulmányi Információs Központ (TIK) Erasmus Iro dájában lehetséges .
(az aktuális járvány ügyi előírásoknak megfelelően
elsősorban emailen,
telefonon erasmus@m ome.hu T: 06 20 6619155)
Mivel az intézmény ek gyakran változtatnak, és fogadóképességük az aktuális
járványügyi korlátozások miatt változhat,
érdemes összevetni a listán szereplő
adatokat az intézet honlapj án feltüntetettekkel, majd azok is meretében tájékozódni.
MOME bírálat után a pályázati anyagokat a TIK továbbítj a az adott
partnerintézménybe . Egy időben csak egy intézménybe i ndítható pályázás ! Az első
helyen meghatározott intézmény elutasítása esetén, amennyiben erre megfelelő idő
áll rendelkezésre, a szabad helyek függvényében továbbítható a pályázati anyag a
hallgató által második helyen megj elölt intézménynek . Ha ez nem lehetséges, akkor az
oktatási szervezeti egységek bevonásával kiválasztott partnerintézménynek. Újbóli
elutasítás esetén a pályázónak a következő tanévben újra lehet pályáznia.
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4. Ki pályáz hat?
Pályázhat, aki az alábbi feltételeknek megfelel:






A hallgató a pályáz at beadásának időpontj ában fokozatszerzésre irányuló
tanulmányokat fo lytat a MOME BA, MA, vagy doktori képzésében, vagy
oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a MOME szakirányú
továbbképzésében (passzív státuszú is lehet) .
Az ösztöndíj ideje alatt a MOME beiratkozott nappali tagoz atos (aktív) hallgatója.
1. éves hallgató esetében az 1. félévében, felsőbb év es hallgató esetében pedig
az utolsó 2 lezárt félévében félévenként leg alább 20 kr editet teljesített.
E mellett, a fent megjelölt fél években az összes pályázó ösztöndíjszámításnál
figyelembe vett tanulmányi átlaga (azaz kor rigált krediti ndexe ) el kell, hogy érje
a szakos átlag 80%-át, valamint tervezési feladata(i) ra kapott érdemjegye(i) j ó
vagy jeles osztályzatú(ak) kell, hogy legyen(ek) .

Nem pályázhat, aki:

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

az átlaga nem felel meg a kívánalmaknak

az a BA harmadéves hallgató , aki mesterképzésen szeretné folytatni tanulmány ait
nem pályázhat a köv etkező tanévre , mert nem biztos, ho gy felvételt nyer a
mesterképzésre .

a MOME nem támogatja a BA vagy MA hallgatók esetében a di plomafél évben
igény be veendő ösztöndíjat (DLA hallgató k esetében az abszolutórium előtti
utolsó félévben történő kiutazás is támogato tt).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy EU-n kívüli országokba irányuló tanulmányi mobilitási pályázatokat
csak abban az esetben áll módunkban továbbítani, ha ugyanannak a hallgatónak nincs ugyanarra az
időszakra elfogadott Erasmus+ tanulmányi mobilitási pályázata.
5. Hogyan l ehet pályázni?

Pályázat beny újtása : 2021.február 8-a és 2021. február 22-e között lehetséges .
Az idei pályázati forduló ban egy online felületen , a MODULO -n lehet a pályázatokat
benyújtani, ami 2021. febr uár 8-től lesz elér hető . Addig is javasoljuk, hogy
tanulmányozza partnerintézményeink listáját, érdeklődjö n a szakjánál, melyik isko lába
érdemes pályáznia, illetve készítse elő pályázati dokumentumait. A regi sztrációs
felületről részletesen tájéko zódhat a mell ékelt útmutatóban !
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A pályáz ás menete:
2021. február 8-tól :
Lépjen be a MODULO rendszerbe, használja Neptun felhasználó nevét és jelszavát.
Kezdje meg az Erasmus Pályázati Űrlap kitöltését.
Töltse fel az ott kívánt pályázati dokumentumait , úgymint :


Amennyiben elér hető, a fog adó intézmény saját jelentkezési lap j a angolul vagy a
fogadó intézmény nyelvén . (Az adott egyetem web oldalán általában letölthető .)
Ha csak o nline kitöltendő jelentkezési lapja van a megpályázott intézménynek,
még ne töltsék ki ! Online kitölteni majd csak akkor lehet, miután a MOME jelezte,
hogy támogatja a pály ázó oda történő kiutazását.


Önél etrajz angolul v agy a fogadóintézmény nyelvén. (Javasolt az Europass
önéletrajz, mely letölthető a www.euro pass.hu oldalról.)



Motiváci ós levél angolul vagy a fogadóintézmény nyelvén – max. 1 db A4 ol dal .
(Aki két helyre pály ázik, külön -kül ön töltsö n fel programtervet a két intézményre
vonatkozóan, vagy eg yet ,az intézmény ek megnevezése nélkül )



Állami középfokú C tí pusú (komplex) nyelvvizsga bizonyítvány (bármely nyelvből,
de javasolt az adott intézmény tanítási nyelvéből , illetve olyan típusú, amit
esetleg kér a fogadóintézmény , pl. IELTS 5.5), vagy azzal egyenértékű nyelvtudást
tanúsító más típusú nyelvvizsga bizonyítvány másolata . Nyelvvizsga hiányában
szintfelmérőt lehet készíttetni, pl:
London Stúdió
London Stúdió Nyelviskola Budapest 1143 Hungária körút 53-55. II.6.
iroda@londonstudio.hu www.londonstudio.hu
Min. középfokú, komplex nyelvvizsgával egyenértékű (B2)



Szakmai portfóli ó angolul vagy a fogadóintézmény nyelvén , elméletis hallgatók
kivételével minden pályázóra vonatkozóan , max. 10 MB -os fájl formájában, vagy
egy link word dokumentumba ágyazva. A portfolió ban ne szerepeljen a
megpályázott intézmény(ek) neve. A beado tt portfolió cseréjére később nincs
lehetőség! Fájl-küldő szerver en nem fog adunk el por tfoliót ! Ha a
partnerintézmény kér i, készítsék el nyomtatott formában is – ellenőrizzék a
partnerintézmény i listán és az i ntézet honl apján!
Az Űrlap kitöltés e után mindenképp nyomják meg a ’BEAD’ gombot!
A Modul o rendszer kitöltési útmutatój át a felhívás mell ékleteként megtal álják !
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6. Pályázati határidők
Pályázati adatlapjaik véglegesítésesnek határideje: 2021. február 22.-e, hétfő
A hiányos vagy a határidő után érkezett pályá zati anyagok érvénytelenek , a pályázati
értékelésben nem vesznek részt. Javasoljuk, hogy ne az utolsó napokra hagyják
teendőket.
7. A pályázat elbír álás a
A beérkezett és a 4. pontban felsorolt feltételrendszernek megfelelő pályázatokat a
TIOK továbbítja az egy es tanszékek felé, akik felállítják a tanszéki sorrendet.
A sorrend meghat ározásának általános szem pontjai:













tanulmányi eredmény
a 3-5 hónap ot nem meghal adó meg pály ázott peri ódus előnyben részesül
a MOME nem támogatja a BA vagy MA hallgatók esetében a diplomafélév ben
igény be veendő ösztöndíjat ( DLA hallgatók esetében a z abszolutórium előtti
utolsó félévben történő kiutazás is támogato tt ).
szakmai program
előnyben részesül , aki még nem volt az adott képzési szinten
a MOME nem támogatj a az M A hallgatók 1. félévben történő kiutazását
portfólió
nyelvtudás
évfolyam
közösségi életben vállalt szerep
egyéb intézeti/szakos szempontok.

A sorrend megállapítása után a tanszékek visszaadják a hallgatói pályá zatokat a TIOK nak.
Az e gyetemi értékelés t és az ösztöndíjas helyekről a dö ntést a MOME Mobilitás Bíráló
Bizottsága (MOME Bíráló Bizottság) hozza. A pályázat MOME-s eredménye
kihirdetésének várható időpontja előreláthatólag: 2021. március 22. (e-mail-en
történik).
A MOME Bíráló Bizottsá g által támogatott pályázatokat az eredményhirdetés után a T IK
továbbítja az 1. helyen megjelölt fogadó intézmény nek. A fo gadó egyetem ezután dönt
a hallgató elfogadásáról. Felhívjuk figyelmüket, hogy a MOME által elfog adott pályázat
még nem garantálja, hogy a fogadó egy etem is sikeresnek ítéli azt. A fogadó
egyetemek a saját szempontjaikat figyelembe véve értékelik a hozzá juk beérkező
pályázatokat és küldenek értesítést a dö ntésükről !
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A fogadóintézmények felvételi er edményeinek a jelentkez ők számára történő
kihirdetése a TIK által folyamatosan, e -mail -en történik .
Fontos: A partnerintézményi listán megjelölt helyek nem jelentik azt, hogy annyi
MOME-s jelentkezőt garantáltan fel is vesz a fogadóegyetem.
A legnépszerűbb intézményekbe a szakos legjobb hallgatók pályázhatnak eredménnyel
– és ők sem feltétlenül tudnak bejutni a rendelkezésre álló szűkös helyekre -, ezért
javasoljuk a kevésbé népszerű intézmények közül is választani 1. vagy legalábbis 2.
helyet!
Egyéb tudniv alók :
Közvetlen kapcsolatot a fogadói ntézménnyel a pályázó hallgató kizárólag a képzések,
kurzusok tartalmát illetően tarthat; az ösztö ndíj adminisztratív kérdéseiről mindenben
a TIK egyeztet az intézménnyel!
A pályázó gondoskodik a külföldi tartózkodása alatti betegség- és balesetbiztosítás a
meglétéről. Az érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya megléte kötel ező ,
valamint mellé kiegészítő biztosítás is javasolt.
Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli kiegészítő támogatásra pályázhatnak (+200
EUR/hó), a pályázókat értesíteni fogjuk (március vége felé várható ).
Sikeres pályázat esetén az külföldi partneregyetem oktatási nyelvéből Online Nyelvi
Teszt (OLS) elvégzése kötelező, eredménye nem befolyásolja az ösztöndíj kifizetését.
Erről a későbbiekben-e-mailben kapnak tájékoztatást a hallgatók. A sikeres
pályázóknak mobilitásuk befejeztével EU Survey online kérdőív kitöltése is kötel ező,
amelyről szintén e -mailben kapnak tájékoztatást.

Csatolmányok:
 Partnerintézmény i Lista
 Modulo kitöltési segédlet
Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Erős-Tárczy Zsuzsanna
Erasmus+ koordinátor
erasmus@mome.hu
MASTER_101
T:06 20 661 9155

Budapest, 2021. január 25.
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