Pályázati felhívás
2018/2019-es tanévre
Kedves nappali és levelezős Hallgatók!
Tempus Közalapítvány Kuratóriuma 2018. március 14. ülésén jóváhagyta az Erasmus+
mobilitási pályázatokat (KA103). Főiskolánk megkapta a kért kereteket.
Oktatási célú mobilitásra (STA): 3 fő
Hallgatói tanulmányi mobilitásra (SMS): 1 fő
Hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásra (SMP): 3 fő
Munkatársak képzési célú mobilitásra (STT): 1 fő
Az intézményi tanulmányi, illetve szakmai gyakorlatra szóló mobilitásra a pályázat benyújtásának
ideje:
2018/19 tanév őszi félévre való kiutazáshoz: 2018. május 15.
2018/19 tanév tavaszi félévre való kiutazáshoz: 2018. október 19.
A pályázatot a pályázati kiírás alapján kell elkészíteni, és az intézményi koordinátornak
címezve, a Rektori Hivatalba kell benyújtani, egy nyomtatott, aláírással ellátott példányban,
zárt borítékban, illetve az online formában lévő dokumentumokat e-mail formájában is
kérjük elküldeni a eramus@vhf.hu címre a fent megadott határidőig.
A Főiskola Erasmus+ szabályzata alapján:
(1) Állampolgárságától függetlenül a pályázatra beadhatja jelentkezését a VHF valamennyi hallgatója, aki
a) a jelentkezés félévében és az ösztöndíj ideje alatt is a VHF aktív félévre beiratkozott nappali, levelező
tagozatos hallgatója,
b) az Erasmus+ tanulmányi mobilitás várható megkezdésekor legalább két lezárt, a VHF-n teljesített aktív
félévvel rendelkezik,
c) valamennyi, a VHF-n lezárt félévében minimum 3,00-as ösztöndíj-indexszel rendelkezik,
d) nem magyar nyelvű tanulmányi helyszín/gyakorlóhely esetében megfelelő nyelvtudással rendelkezik a
programban való részvételhez,
e) pályázatát a VHF szakvezetője írásban támogatja,
f) hallgatói tanulmányi mobilitás esetén a fogadó intézményben vállalja legalább 16 ECTS kredit értékű
tantárgy teljesítését, a VHF kreditszámítása alapján.
g) hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás esetében a pályázó az általa választott szervezet/iskola
fogadónyilatkozatával rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a kitöltött pályázati űrlapot, (VHF Erasmus+ honlapjáról tölthető le),
 a VHF Szakvezető ajánlását,
 a már teljesített tantárgyak listáját (neptun rendszerből kinyomtatva),
 a Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást valamennyi, a VHF-n lezárt félévének
ösztöndíj-indexéről,
 rövid szakmai önéletrajzot,
 motivációs levelet a megpályázott oktatási program nyelvén és magyar nyelven
egyaránt, melyben megnevezi a fogadóintézményt is (max.1 oldal terjedelemben),
 a VHF nyelvtanári ajánlását,
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 a Tanulmányi Osztály által hitelesített fénymásolatát a nyelvvizsga bizonyítványról
(amennyiben a pályázó rendelkezik nyelvvizsgával)
 igazolást kiemelkedő tanulmányi és/ vagy sporttevékenység, egyéb eredmények,
társadalmi és/vagy közösségi tevékenységről (amennyiben van).
A pályázat elbírálásnak szempontjai és menete a Főiskola Erasmus+ szabályzatában (6. 412) olvasható.
A pályázati űrlap, valamint a „Hallgatói pályázatok bírálati szempontjai”, Támogatási
Szerződés és a Tanulmányi Szerződés mintája a VHF Erasmus+ honlapjáról letölthető, plusz az
egyéb tudnivalók, amelyek a Tempus Közalapítványtól érkeznek.
Kérjük, a jelentkezés előtt az aktuális Főiskola Erasmus+ Mobilitási Program szabályzatának
elolvasását!

Figyelmükbe ajánljuk a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra
vonatkozó pályázatait is!
1. A hallgatók fogyatékossága és/vagy tartós betegsége esetén a Tempus Közalapítvány a
már elfogadott maximális egyéni összegen felül kiegészítő támogatást nyújthat. A
kiegészítő támogatásra vonatkozó leírás, pályázati kiírás elérhető a VHF Erasmus+
honlapján (https://www.vhf.hu/cimkek/erasmus).
2. Erasmus+ tanulmányi célú mobilitás esetén a Tempus Közalapítvány szociális alapon a
kiutazó hallgatók számára tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai
gyakorlati mobilitás esetén 100 euró kiegészítő támogatást nyújt a VHF által biztosított
havi Erasmus+ alapösztöndíjon felül. A kiegészítő támogatásra vonatkozó leírás, pályázati
kiírás elérhető a VHF Erasmus+ honlapján (https://www.vhf.hu/cimkek/erasmus).

Kiegészítő támogatásra a pályázati határidő
A 2018/2019. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának
határideje:
2017. május 24.
(Az őszi pályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális, ill. fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók
illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására kiegészítő pályázat határideje 2017. október 25, amely
során csak a 2018/2019. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

A jelentkezéssel, pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni:
Feketéné Magyar Zsófia
főiskolai adjunktus, intézményi Erasmus koordinátornál
Elérhetőség:
Szociológia és Szociális Munka Tanszék 8-as iroda
88/542-708
e-mail:magyarzs@vhf.hu
Veszprém, 2018. április 13.
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