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JEGYZŐKÖNYV  
 

a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság  

 

2019. évi I. ELEKTRONIKUS SZAVAZÁSÁRÓL 
 

Dátum: 2019. január 15. 

  

A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság működésére vonatkozó 2006/IX. sz. rektori utasítás értelmében 
fontos és halaszthatatlan döntés szüksége esetén lehetőség van a Bizottság tagjainak elektronikus formában 

szavazni. Ennek értelmében a Bizottság titkára előkészítette a szavazáshoz szükséges összefoglaló anyagot 

és előterjesztést, melyet megküldött a tagok részére. 
A tagok e-mailben szavaztak, mind a 10 tag jóváhagyta az előterjesztésben foglaltakat, melynek értelmében 

a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság az alábbiak szerint határozott: 

 

I. Erasmus+ KA103 főpályázat – irányszámok: Erasmus+ felsőoktatási hallgatók és 

munkatársak mobilitása az ELTE-n 2019-20-ban: az intézményi főpályázatba kerülő kiutazó 

mobilitási számokról (BDPK és a GTI külön egységként szerepeltetve). 

 

A kari Erasmus koordinátorok által megküldött adatok alapján az ELTE a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan 

az alábbi mobilitási számokkal pályázik:2019/20-as tanévre benyújtanó Erasmus+ (KA103) 

főpályázat 

Karonként összesített 

Kar neve 
hallgatói 

mobilitás* munkatársi mobilitás 

Összesen 

 

SMS SMP STA STT_1 STT_2 STT_2 

nap/fő 

STT_2 

nap 

összesen 

ÁJK 110 40 12 12 10 14 140 184 

BDPK 2 5 4 1 2 5 10 14 

BGGYK 10 10 5 4 2 5 10 31 

BTK 250 45 55 22 80 14 1120 452 

GTI 80 15 10 2 4 5 20 111 

IK 28 8 18 10 10 10 100 74 

PPK 75 33 11 16 15 5 75 150 

TÁTK 50 10 5 5 22 14 308 92 

TÓK 35 5 10 6 10 9 90 66 

TTK 70 30 20 10 16 12 192 146 

Központi kiutazások   30         

Összesen 

2019/2020 
710 201 150 118 171   

 

 

1350  

 
Összesen 

pályázott 

mobilitás 

2018/19-re 

620 163 170 97 93   1083 

* A főpályázatban hallgatói mobilitás tekintetében 10%-kal kisebb számok fognak szerepelni a Campus 
Mundi ösztöndíjak miatt. 
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Döntés: HOMB 2019/I./I. 

 

HOMB támogatja a vázolt mobilitási számok és időtartamok benyújtását a 2019-20-as tanévre beadandó 

Erasmus+ KA103 mobilitási programra vonatkozóan, egyben a kart szavazati joggal képviselő tag vállalja, 
hogy a megjelölt mobilitási számok és időtartamok teljes mértékben felhasználásra kerüljenek. 

 

 

II. Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás 2019-21: az intézményi főpályázatba kerülő országok, 

partneregyetemek, szakterületek, mobilitási számok és típusok listájáról. 

 

Az ELTE Erasmus+ KA107 (nemzetközi kreditmobilitás) pályázatra idén 32 db partnerintézményre 
vonatkozóan, összesen 34 szervezeti egységtől (karok/intézet/tanszék) érkezett be szakmai projekt 

javaslat. 

 
A megküldött anyagok alapján a Nemzetközi rektorhelyettes, az Oktatási Igazgató és az Intézményi 

Erasmus+ koordinátor szakmai javaslata alapján az intézményi szintű főpályázatba az alábbiak szerint 

kerülnek be az egyes pályázati javaslatok: 
 

1. Az intézményi pályázatba pontosítást/racionalizálást követően javasolt: 10 db (2. sz. melléklet-piros 

színnel) A pontosítást/racionalizálást minden értinett Kar jóváhagyta, így mind a 10 pályázat a 

KA107-es intézményi főpályázat részét képezi.   
2. Az intézményi pályázatba javasolt: 18 db (2. sz. melléklet fehér színnel) 

3. Az intézményi pályázatba nem javasolt: 4 db pályázat (2. sz. melléklet, lila színnel) 

4. A kiutazó hallgatói mobilitásokra ebben a pályázatban nem ad le külön igénylést az ELTE, hiszen 
azokat a Campus Mundi program keretein belül lehetséges finanszírozni (A partnerekkel történő 

egyeztetés során erre külön nem térünk ki a szerződések a kiutazó hallgatói létszámra is megkötésre 

kerülnek, a kiutazó hallgatók így Erasmus+ hallgatói státust fognak kapni.) 
5. Az előterjesztésben szereplő melléklet az ÁJK visszajelzése alapján az alábbiakban módosult: 

Lomonosov Moscow State University, a Saint Petersburg State University és a University of 

Indonesia eseténen a pályázó tanszék: Büntetőjogi Tanszék. 

6. Az IK felvetésére, miszerint a koreai, hongkongi és japán ösztöndíjakra a feltüntetett 7 napos 
támogatás a hosszú utazási idő miatt kevés, a Bizottság titkára jelezte, hogy a törzsnapokon túl 

további 2 utazási nap támogatást fog kapni a mobilitásban részt vevő személy. 

 
A fenti javaslatokat a HOMB tagok elfogadták. A Bölcsészettudományi Kar által kért, az intézményi 

pályázatba nem javasolt, illetve módosítással javasolt pályázatokra vonatkozó részletes indoklás a jelen 

emlékeztető 5. sz. melléklettében található. 
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Döntés: HOMB 2019/I./II. 

 

 A HOMB döntése alapján, az ELTE a 2019-2021-es projektidőszakra vonatkozóan, jelen emlékeztető 2. 

számú mellékletében található országokkal és partneregyetemekkel, jelen emlékeztető II. pontjában található 
logika mentén racionalizált mobilitási számokkal és időtartamokra adja be intézményi főpályázatát az 

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási programra.  

 

III. Döntés beérkezett hallgatói szakmai gyakorlati ösztöndíjakról. 

 

A 2018/19-as tanévben folyamatos pályázásra meghirdetett Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat felhívásra 

a legutóbbi HOMB ülés óta 7 fő hallgatói szakmai gyakorlati pályázat érkezett, az egyes pályázatokat 
összefoglaló táblázat jelen emlékeztető 3. sz. mellékletében található. A pályázatok fedezésére a keretösszeg 

rendelkezésre áll. 

 
 

Döntés: HOMB/2019/I./III. 

 
A HOMB az 3. sz. mellékletben található összes hallgató szakmai gyakorlat pályázatát ösztöndíjjal 

támogatja. 

 

 

IV. Javaslatok az Erasmus+ koordinátori bónusz pályázathoz – 2019-es felhívás 

 

A Karok visszajelzései alapján javasoljuk a 2019-es Erasmus+ koordinátori bónusz pályázat módosítását, 
igazságosabb, árnyaltabb mutatók bevezetésével. Ennek megfelelően a pályázati létszámoknál egyrészt 

figyelembe vesszük a leadott és nyertes pályázatok számát is, másrészt, a kari versenyben az aktív hallgatói 

létszámhoz viszonyított pályázati létszámok is az értékelés részét képezik.  

 

 

Döntés: HOMB 2019/I./IV. 

 
A HOMB támogatja a 2019-as Erasmus+ koordinátori bónusz pályázati felhívás módosításait az emlékeztető 

4. sz. mellékletének megfelelően. 


