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Gyakran Ismételt Kérdések – Erasmus+ Program 

 

1) Mi az ERASMUS+ program? 

1995-ben indult az Európai Unió SOCRATES programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai 

képzéstől, a köz- és nyelvoktatáson át a felnőttoktatásig - támogatta.  A program később a Lifelong 

Learning Program nevet kapta. Ezen belül az ERASMUS (European Community Action Schemes for 

the Mobility of University Students) program kifejezetten a felsőoktatási intézmények fejlesztési 

törekvéseit segíti. A magyar felsőoktatási intézmények először 1997-ben adhattak be pályázatot az 

ERASMUS programban való részvételre.  

2014 óta a program kibővült, azóta ERASMUS+ néven működik. 

2021-től a program ismét megújul. Ennek keretében nagyobb hangsúlyt kap majd a digitalizáció, a 

mobilitások részben online formában is elérhetővé válhatnak. 

2) Hol és hogyan kell pályázatot benyújtani az Erasmus+ státuszért? 

A kutató/oktató a saját intézményénél pályázhat, ahol a pályázat elbírálása is folyik. A pályázati kiírásokat, 

Erasmus információs napokat minden év februárjától érdemes figyelni (pl.: intézményi honlapon, 

hirdetőkön, a kar Erasmus koordinátoránál). A beadandó pályázatok formáját, a határidőket és a pályázat 

beadásának helyét szintén az intézmény határozza meg. Ebben segítséget nyújtanak a kari és az intézményi 

Erasmus koordinátorok.  

Elérhetőségek: 

Tomózer Anett 

Kari Erasmus koordinátor 

7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Tel: 72/536-358 

E-mail: erasmusoffice@aok.pte.hu  

Németh Judit 

Intézményi Erasmus koordinátor 

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

72/501-500/12411 

nemeth.judit@pte.hu.  
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3) Hol és hogyan lehet bővebb információhoz jutni az ERASMUS + programról? 

A kari Erasmus irodában. 

• A kari ERASMUS iroda honlapjáról: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1780/98   

• Az egyetem ERASMUS honlapjáról: https://mobilitas.pte.hu/erasmus    

• A TEMPUS Közalapítvány honlapjáról, melyen az iroda által képviselt összes programról 

felvilágosítást kaphatsz: https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus.  

4) Mely országokba pályázhatok Erasmus+ mobilitásra?  

Az Európai Unió tagállamaiba (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült 

Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 

Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország). 

Illetve nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 

Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország. 

5) Mely intézményekbe pályázhatok Erasmus+ mobilitásra?  

A fogadó szervezetnek/intézménynek Európai Felsőoktatási Chartával rendelkező, programországbeli 

felsőoktatási intézménynek vagy az illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási 

intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a 

programországbeli küldő partnerrel. 

A fogadó szervezetnek/intézménynek a következők valamelyikének kell lennie: 

• Európai Felsőoktatási Chartával rendelkező, program-országbeli felsőoktatási intézmény vagy az 

illetékes hatóságok által elismert, partnerországbeli felsőoktatási intézmény, amely a mobilitást 

megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli fogadó partnerrel, vagy 

• a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén valamely programországban 

tevékenykedő, állami vagy magánszektorbeli szervezet/ intézmény. 

6) Milyen tevékenységre pályázhatok az Erasmus+ keretein belül?  

Oktatási időszakokra: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy felsőoktatási intézmények oktatói vagy 

vállalkozások alkalmazottai külföldi felsőoktatási partnerintézményben tanítsanak. Az oktatási célú 

mobilitás bármilyen szak- vagy tudományterület esetében támogatható.  

A PTE Erasmus oktatókra vonatkozó rendelkezései szerint 2-5 napos időtartamra.  
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7) Milyen feltételekkel pályázhatok Erasmus+ mobilitásra? 

• A fogadó intézménynek minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási 
intézménynek kell lennie. 

• Az oktatott órák száma: legalább 8 óra, 2-5 munkanap 

• Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 

• Az oktatónak a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott 
egyéni munkaprogramot kell követnie. 

8) Hány alkalommal pályázhatok Erasmus+ mobilitásra? 

Évente 2-3 alkalommal.    

9) Milyen időközönként pályázhatok Erasmus+ mobilitásra? 

Minden évben akár 2-3 alkalommal. 

10) Milyen intervallumra pályázhatok oktatóként/kutatóként az Erasmus+ égisze alatt? 

2-5 munkanapra. 

11) Milyen juttatásokban részesülhet az ERASMUS+ program keretein belül az oktató? 

Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. 

Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az 

ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a kari kiírás tartalmazza. 

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán 

hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is. 

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben 

finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem 

jogosult. 
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