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EMLÉKEZTETŐ  
 

a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság  

 

2017. évi II. ELEKTRONIKUS SZAVAZÁSÁRÓL 
 

 

Dátum: 2017. December 20. 

  

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 az 2017. November 7-i HOMB ülésen említetteknek 

megfelelően 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+ hallgatói mobilitások: tanulmányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjak hosszabbítása 

A 2017/18-as tanév őszi félévében 49 fő hallgatói tanulmányi és 10 fő hallgatói szakmai gyakorlati 

hosszabbítási kérelem érkezett, az egyes pályázatokat összefoglaló táblázat jelen emlékeztető 1. sz. 

mellékletében található. A hosszabbítási kérelmek fedezésére a keretösszeg a 2017. november 7-i HOMB 

előterjesztésben foglaltak alapján rendelkezésre áll. 

 

Döntés: HOMB/2017/VI./I. 

 

A HOMB az 1. sz. mellékletben található összes hallgató hosszabbítási kérelmét ösztöndíjjal támogatja. 

 

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

munkatársak mobilitása az ELTE-n 2018-19-ben: az intézményi főpályázatba kerülő kiutazó 

mobilitási számokról (szombathelyi csatlakozó intézeteket is figyelembe véve). 

 

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

az alábbi mobilitási számokkal pályázik: 

 

 

2018/19 Erasmus KA103 főpályázat 

ELTE 

Megvalósítandó 

mob. Szám/KAR 

Hallgatói mobilitás Munkatársi mobilitás Kutatási öd. 

időtartama (nap) 

SMS  

4,5 hó/hallg. 

SMP  

4,5 hó/hallg. 

STA  

5 nap/fő 

STT 1  

5 nap/fő 

STT 

2 

Nap/fő Nap 

össz. 

TOK 30 3 12 4 3 14 nap/fő 42 

BGGYK 15 15 8 2 15 14 nap/fő 210 

BTK 255 30 80 20 30* 14 nap/fő 420 

TATK 45 20 10 5 5 14 nap/fő 70 

PPK 80 15 15 13 10 14 nap/fő 140 

AJK 110 40 10 10 8 14 nap/fő 112 

TTK 70 30 20 10 20 14 nap/fő 280 

IK 15 10 15 8 2 14 nap/fő 28 
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AJK: 3 vállalati szakértő meghívása 

+ központi egységekhez tartozó munkatársak STT_1 kiutazása: 25 fő 

ÖSSZ 620 163 170 97 93 1302 

ELTE pályázatban SM (fő) ST (fő) 

ÖSSZ fő 783 360 

ÖSSZ időtartam 3523,5 hónap 1335 nap+1302 nap=2637 nap 

 

*A BTK megjelölt mobilitási számait  kutatási/oktatási módszer fejlesztő/képzési kínálat fejlesztését célzó 

mobilitások tekintetében a Bizottság elnöke racionalizálta, felmérve és figyelembe véve a kar kapacitásait, 

oktatói állományát, a benyújtott igények megvalósításának esélyét illetve az STA és az STT_2 típusú 

mobilitások között átfedés lehetőségét. 

 

Döntés: HOMB 2017/VI./II. 

 

HOMB támogatja a vázolt mobilitási számok és időtartamok benyújtását a 2018-19-es 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. 

 

III. Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás 2018-20: az intézményi főpályázatba kerülő országok, 

partneregyetemek, szakterületek, mobilitási számok és típusok listájáról. 

 

Az ELTE Erasmus+ KA107 (nemzetközi kreditmobilitás) pályázatra idén 25 db szakmai projekt javaslat 

érkezett be a karoktól/intézetektől/tanszékektől. 

 

A megküldött anyagok alapján a főpályázatba az alábbiak szerint kerülnek be az egyes pályázati javaslatok: 

 

1. Az intézményi pályázatba pontosítást/racionalizálást követően javasolt: 9 db (3. sz. melléklet-piros 

színnel) 

2. Az intézményi pályázatba javasolt: 16 db (3. sz. melléklet fehér színnel) 

3. Az intézményi pályázathoz további 8 db pályázat hozzáadását javasolja (3. sz. melléklet, kék színnel) 

4. A leadott pályázati igények közül egyedül a DCI Latin Amerika kategóriában látható túlpályázás, az 

ebben a költségkategóriában leadott pályázati mobilitási számok racionalizálása pályázó 

intézetekkel/tanszékekkel/karokkal történt egyeztetést követően fog megtörténni. 

5. A kiutazó hallgatói mobilitásokra ebben a pályázatban nem ad le külön igénylést az ELTE, hiszen 

azokat a Campus Mundi program tudja fedezni. (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.) 

 

Döntés: HOMB 2017/VI./III. 

 

 A HOMB döntése alapján, az ELTE a 2018-2020-as projektidőszakra vonatkozóan, jelen emlékeztető 3. 

számú mellékletében található országokkal és partneregyetemekkel, jelen emlékeztető III. pontjában 

található logika mentén racionalizált mobilitási számokkal és időtartamokra adja be intézményi főpályázatát 

az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási programra.  

 

IV.  Döntés beérkezett hallgatói szakmai gyakorlati és munkatársi ösztöndíjakról 

 

Döntés: HOMB 2017/VI./IV. 

 

A HOMB minden, jelen feljegyzés 4. sz. mellékletében felsorolt, a kari külügyi bizottságoktól beérkezett 

hallgatói és munkatársi mobilitási pályázatot ösztöndíjjal támogat. 


