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A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK
3/2016. SZÁMÚ
UTASÍTÁSA
az Erasmus+ Programmal kapcsolatos feladatok rendjéről szóló 21/2014. számú rektori
utasítás módosításáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (1) bekezdése és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:
1. § (1) Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos feladatok rendjéről szóló 21/2014. számú rektori utasítás (a továbbiakban: RU.) 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A rektor]
„g) meghatározza a mobilitási helyek (pénzügyi támogatás) intézményen belüli megosztását a
7. § (9) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével.”
(2) Az RU. 2. § (2) bekezdés a) pontja a következő alponttal egészül ki:
[A továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes a partnerkapcsolatok tekintetében]
 „jóváhagyja a kari mobilitási támogatási összeg módosítását, ha az magasabb a korábban
a rektor által jóváhagyott összegnél és a megfelelő forrás rendelkezésre áll. „
(3) Az RU. 2. § (4) bekezdés a) pontjának első alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kar esetében a dékán a dékánhelyettesek útján, karközi intézet esetén az igazgató a partnerkapcsolatok tekintetében]
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 „felel adott partnerintézménnyel bonyolított mobilitás ösztönzéséért, a kimenő és bejövő
hallgatók és munkatársak megfelelő tájékoztatásáért, kivéve az Erasmus+ nemzetközi
kreditmobilitást (ICM), mely esetében ezen felelősséget a továbbképzési és nemzetközi
rektorhelyettes viseli a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda közreműködésével;”
(4) Az RU. 2. § (4) bekezdés b) pontja a második alpontot követően a következő új ponttal
egészül ki:
[Kar esetében a dékán a dékánhelyettesek útján, karközi intézet esetén az igazgató a kari
/ karközi intézeti kimenő mobilitás tekintetében]
 „a kiválasztott hallgatók listáját megküldi a továbbképzési és nemzetközi
rektorhelyettesnek és a Nemzetközi Kapcsolatok Irodának;”
2. § Az RU. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanulmányi mobilitási programban résztvevő hallgatóknak egy félév alatt 30
ECTS kredit felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 12 kredit értékű tárgyat kell teljesíteniük és a küldő intézményben kötelezően be kell számíttatniuk.
Amennyiben a partnerintézmény nem ECTS krediteket alkalmaz, a hallgatónak a partnerintézményben a külföldi hallgatók számára engedélyezett, vagy a megkövetelt maximális
követelmény szerint kell tárgyakat felvennie, de legalább 10 ECTS kredit értékű tárgyat
be kell számíttatnia. Az a hallgató, aki önhibájából nem teljesíti a minimum kreditszámot,
a támogatási összeg visszafizetésére kötelezhető.”
3. § (1) Az RU. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hallgatói tanulmányi célú mobilitási programra évente kétszer kerül sor pályázati kiírásra, egyszer az őszi és egyszer a tavaszi félévben. Szakmai gyakorlatra évente háromszor kerül sor pályázati kiírásra: egyszer az őszi és kétszer a tavaszi félévben.”
(2) Az RU. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az adott tanéven belül hosszabbítani szándékozó hallgatóknak nem kell pályázatot
benyújtani, de hosszabbítási szándékukat december 1-ig jelezni kell a kari koordinátornak.”
4. § Az RU. 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók várólistára kerülnek, illetve önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet.”
5. § Az RU 9. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az
eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(1) Az Erasmus+ hallgatói mobilitási ösztöndíj megállapítása az Európai Bizottság és a
TKA által meghatározott ráták és elvek szerint történik.
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(2) A hallgatók pályázatukkal egy időben igényt nyújthatnak be szociális alapú pénzügyi
kiegészítő támogatásra. Kizárólag tanulmányi mobilitásban részt vevő hallgatók igényelhetnek ilyen kiegészítő támogatást. A támogatási igényt a TKA bírálja el. A nemzetközi
kreditmobilitásban pályázó hallgatók nem nyújthatnak be ilyen típusú pályázatot.
(3) Pályázatot nyújthatnak be kiegészítő támogatásra a tartós betegségben szenvedő és
fogyatékkal élő hallgatók.”
6. § Az RU. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mobilitási tevékenység 2-60 napig terjedhet, az utazási napokat nem számítva. Oktatói mobilitás esetében hetente minimum 8 órát le kell oktatni. Az egy hetet meghaladó
tartózkodás esetén az órák száma arányosan növekszik a napok számával.”
7. § Az RU. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Pályázhatnak az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó
személyek, magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú személyek.
(2) A nemzetközi kreditmobilitás keretében az Intézményfejlesztési Tervben (IFT) megfogalmazott prioritások figyelembe vételével, a pályázatba bevont tématerületekre, és az
ott ismertetett célok megvalósítása érdekében lehet pályázni.”
8. § Az RU. 14. § (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
[A rangsorolás szempontjai között az alábbiakat mérlegeli]
 „nemzetközi kreditmobilitás esetén a pályázatban megfogalmazott célok megvalósulásának esélye.”
9. § Az RU.
a) 1. § (1) bekezdésében az „ERASMUS+ Program (a továbbiakban: Program) intézményi támogatási szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek gyakorlásával
kapcsolatos eljárásokra és feladatokra, így a” szövegrész helyébe az „ERASMUS+
Program mobilitási tevékenységekre vonatkozó alprogramjai (KA1031 és KA1072) keretében kötött (a továbbiakban: Program) intézményi támogatási szerződésekben meghatározott jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos eljárásokra és feladatokra, így a program-3 és partnerországokkal4 folytatott”;
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KA103: programországokkal folytatott mobilitási tevékenységekre lehet pályázni
KA107 (ICM): nemzetközi kreditmobilitás (International Credit Mobility), melynek keretében egy
programország által koordinált, de partnerországokkal folytatott mobilitási tevékenységekre lehet pályázni
3
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolrország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
2

4

b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „megalkotja” szövegrész helyébe a „meghatározza”;
c) 3. § (1) bekezdésében a „hallgatók folytathatnak” szövegrész helyébe a „hallgatók
folytathatnak az Európai Unió program- és partnerországaiban;
d) 3. § (1) bekezdésében a „szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „szakmai gyakorlat
az Európai Unió programországaiban”;
e) 6. § (2) bekezdésében a „leckekönyv kivonatot” szövegrész helyébe a „ vagy a Tanulmányi Osztálytól kikért tanulmányi átlag igazolást”;
f) 7. § (7) bekezdésében az „egyetemi tanulmányai alatt (Ba/BSc és MA/MSc tanulmányokat összeszámítva)” helyébe az „egyetemi tanulmányai alatt az adott képzési szinten (Ba/BSc, MA/MSc vagy PhD tanulmányok)”;
g) 10. § (1) bekezdésében az „oktatási célú mobilitása” szövegrész helyébe a „oktatási
célú mobilitása az Európai Unió program- és partnerországaiba”;
h) 10. § (1) bekezdésében a „készségek fejlesztése céljából (kivéve a konferencia részvételt)” szövegrész helyébe a „készségek fejlesztése céljából (kivéve a konferencia részvételt) az Európai Unió program- és partnerországaiban”;
i) 12. § (1) bekezdésben a „tárgyévet megelőző tanév áprilisában, illetve a tárgyév októberében” szövegrész helyébe az „ősszel és tavasszal”;
j) 13. § (2) bekezdésében a „fogadó intézménnyel előzetesen egyeztetett” szövegrész helyébe a „fogadó intézményben tervezett”;
k) 1. számú melléklet 2. pontjában a „Felsőfokú szakmai komplex” sorban az „5” helyébe a „8”;
l) 1. számú melléklet 2. pontjában a „Felsőfokú általános komplex” sorban az „5” helyébe
a „7”;

m) 1. számú melléklet 2. pontjában a „Felsőfokú szakmai írásbeli vagy szóbeli” sorban a
„4” helyébe a „6”;
n) 1. számú melléklet 2. pontjában a „Felsőfokú általános írásbeli vagy szóbeli” sorban a
„4” helyébe a „5”;
o) 1. számú melléklet 2. pontjában az „Eredményként a nyelvvizsgáról szóló igazolás is
elfogadható.” szövegrész helyébe az „Eredményként a nyelvvizsgáról szóló igazolás is
elfogadható. Egy nyelvből a beadott legmagasabb szintű igazolás kerül beszámításra a
pontozáskor.”
szöveg lép.
10. § Hatályát veszti az RU. 16. § (1) bekezdésében a „Distance Calculator” szövegrész.
11. § Ez az utasítás az aláírását követő napon lép hatályba.
Budapest, 2016. február 10-n.
Prof. Dr. Patyi András sk.
egyetemi tanár
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország
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Az Erasmus+ programban részt vevő partnerországok: http://tka.hu/palyazatok/2361/nemzetkozikreditmobilitas

