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Pályázati felhívás oktatói és személyzeti mobilitásra az ERASMUS+ Nemzetközi 
Kreditmobilitás programban – University of Novi Sad, Szerbia 

ÉMK, VIK, GTK 

2016-2017* 

Oktatói mobilitás 

Az oktatói mobilitási program a felsőoktatási intézmények oktatói oktatási célú tevékenységének 
elősegítése külföldi partnerintézményben. Céljai között szerepel elérhetővé tenni azt a tudást és 
tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, azon hallgatók számára is akik nem 
tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban; szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését;  
illetve a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítását.  

Az oktatói mobilitás minimális időtartama 5 nap (utazás nélkül), maximális időtartama a kétoldalú 
szerződésben megadott időtartam, mely az alábbiak szerint vehető igénybe: 

 

Tématerület (Kar) Mobilitás összes időtartama a 
projekt időtartama alatt* 

Social sciences, journalism and information; Business, 
administration and law (GTK) 

30 nap (max. 6 fő) 

Building and civil engineering; Earth sciences (ÉMK) 10 nap (max. 2 fő) 

Information and Communication Technologies (ICTs); 
Software and applications development and analysis; 
Electricity and energy; Electronics and automation (VIK) 

15 nap (max. 3 fő) 

 

A pályázatokat – mely a kitöltött STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT 
dokumentumból áll - az ERASMUS Iroda részére kell eljuttatni (email: erasmus@kth.bme.hu), elbírálásuk a 
karokon történik. 
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Személyzeti mobilitás 

A személyzeti mobilitás oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli 
partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett tapasztalatszerzése tudástranszfer vagy 
készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.). 

A személyzeti mobilitás minimális időtartama 5 nap (utazás nélkül), maximális időtartama összesen (nem 
karonként) 10 nap/tanév mely a jelentkezők számától függően osztható legfeljebb 2 felé. 

A pályázatokat – mely a kitöltött STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT 
dokumentumból áll - az ERASMUS Iroda részére kell eljuttatni (email: erasmus@kth.bme.hu), elbírálásuk a 
karokon történik. 

Egyéb tudnivalók 

A pályázatra a jelentkezés folyamatos a rendelkezésre álló keret erejéig.  

A mobilitás támogatása: 160 €/nap + 180€ utazási támogatás. 

Az Erasmus Iroda személyzeti mobilitásért felelős munkatársa: Zsadányi Gabriella, erasmus@kth.bme.hu, 16-22 

Bővebb információ, dokumentumok az Erasmus Iroda honlapján: www.kth.bme.hu >> Külföldi részképzés >> Oktatói 

és személyzeti mobilitás 

Kari koordinátorok elérhetőségei: 
 
Építőmérnöki Kar: 
Dr. Lovas Tamás 
email: lovas.tamas@epito.bme.hu 
 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Dr. Számel László 
email: szamel.laszlo@vet.bme.hu 
 
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 
Dr. Tóvölgyi Sarolta 
email: tovolgyi@erg.bme.hu 

Budapest, 2016. február 17. 

 

*A projekt záródátuma, így a mobilitások lehetséges utolsó napja: 2017. május 31. 
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