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A Pápai Református Teológiai Akadémia pályázatot ír ki az 

Erasmus+ program 

Mobilitási projektek – felsőoktatási munkatársak  

oktatási célú mobilitásában (STA) 

való részvételre, a 2020/21-es tanév őszi félévére 

 
 

A személyzet oktatási célú mobilitásának célja oktatási tevékenység végzése olyan 
partneregyetemen, amellyel a PRTA érvényes intézményközi Erasmus+ mobilitási 
szerződéssel rendelkezik. A mobilitási támogatás kutatási tevékenység céljából nem vehető 
igénybe. A PRTA-nak a partner felsőoktatási intézménnyel előre meg kell állapodnia a 
kiutazó oktató által megtartandó tanítási programról. A program keretében a támogatott 
oktató ösztöndíjban részesül, amely tartalmazza a megélhetési támogatást és a program 
által meghatározott utazási támogatást.  

 
A mobilitás időtartama: min. 2, max. 7 ill. 8 nap a fogadóintézménytől függően. 

Az oktatási tevékenységnek legalább heti 8 óra (egy hétnél rövidebb tartózkodási idő 
esetén is legalább összesen 8 óra) oktatást kell magában foglalnia.  

 
Oktatási tevékenységet olyan partneregyetemen lehet folytatni, amellyel a PRTA-

nak érvényes intézményközi Erasmus+ szerződése van (a partnerintézmények listájához 
lsd.: http://www.prta.hu/web/letoltheto-dokumentumok-2/). Az oktatói mobilitási 
támogatáshoz az oktatónak munkatervet kell készítenie, amelyet mind a küldő, mind pedig 
a fogadó intézmény elfogad. 

 
Pályázati feltételek: 
 

 a pályázó a PRTA alkalmazásában áll; 

 a pályázót nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre; 

 a pályázatban megfogalmazott program megfelel a PRTA külügyi és 
tudománypolitikai célkitűzéseinek; 

 a pályázat szolgálja a szakértelem és tapasztalat cseréjét, bővítését, a képzési 

programok kínálatának és tartalmának gazdagítását. 

A pályázatot a pályázati kiírás alapján kell elkészíteni, és az intézményi koordinátornak 

címezve, a Rektori Hivatalba kell benyújtani, egy nyomtatott, aláírással ellátott példányban, 
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zárt borítékban, a pályázati kiírásban szereplő határidőig. A pályázati űrlap és az oktatói 

munkaterv letölthető a PRTA Erasmus+ honlapjáról 

(http://www.prta.hu/web/letoltheto-dokumentumok-2/).  

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 a kitöltött pályázati űrlapot;  

 a fogadó intézménnyel egyeztetett oktatói munkatervet (fogadó intézmény neve, 

kiutazás időtartama, oktatási nyelv, az oktatásban részesülő hallgatók száma, órák 

rövid tematikája, várt eredmények stb.), melyet a fogadó intézmény aláírással és 

pecséttel hitelesített;  

 a fogadó fél illetékes képviselője által kiadott, aláírt és pecséttel ellátott meghívót. 

A támogatott pályázókkal a PRTA Támogatási Szerződést köt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.  

A pályázat előkészítésével kapcsolatban az intézményi Erasmus koordinátor nyújt 

további tájékoztatást (karib34@hotmail.com, 0630/4436076). 

 

Pápa, 2020. február 4. 
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