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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Pápai Református Teológiai Akadémia pályázatot ír ki az 

Erasmus+ program 

Mobilitási projektek – felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitásában 

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

A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy egy másik Erasmus+ 
programban részt vevő ország felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytassanak 
oktatási, kulturális és nyelvi tapasztalatok szerzése céljából. 

A pályázat keretében olyan külföldi partneregyetemen lehet tanulmányokat 
folytatni, amellyel a Pápai Református Teológiai Akadémia (a továbbiakban: PRTA) 
intézményközi Erasmus+ mobilitási szerződéssel rendelkezik. 

Az Erasmus+ ösztöndíj hozzájárulás a külföldön eltöltött tanulmányi időszak 
többletköltségeihez, amely a támogatási hónapok és a célország megélhetési költségeinek 
alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre. A kiutazó, aktív 
félévben részt vevő hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak a PRTA 
által folyósított tanulmányi ösztöndíjra és szociális juttatásokra. A hallgató külföldön 
megszerzett kreditjeit – a kreditátviteli eljárás keretében – a PRTA teljes mértékben 
beszámítja a hallgató itthoni tanulmányaiba. A kiutazó hallgatót a fogadó intézménynél 
tandíjmentesség illeti meg. A pályázatra beadhatja jelentkezését a PRTA valamennyi 
hallgatója, aki alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy szakirányú 
továbbképzésben vesz részt, s aki a jelentkezés félévében és az ösztöndíj ideje alatt is a 
PRTA aktív félévre beiratkozott hallgatója. 
Pályázati feltételek: 

 legalább két lezárt félév a külföldi tanulmányok várható megkezdésekor; 

 valamennyi lezárt félévben minimum 3,00 súlyozott tanulmányi átlag; 

 megfelelő nyelvtudás a mobilitásban való részvételhez; 

 a pályázatot a PRTA egy oktatója írásban támogatja. 
A pályázat időtartama: minimum 3, maximum 12 hónap.  
A pályázat benyújtásának határideje és módja: 
A pályázatot a pályázati kiírás alapján kell elkészíteni és a PRTA Rektori Hivatalába kell 
benyújtani egy példányban, zárt borítékban. 
Határidő: 2020. április 30. 
A pályázati űrlap a PRTA Erasmus+ honlapjáról letölthető 
(http://www.prta.hu/web/letoltheto-dokumentumok-2/).  
A kitöltött pályázati űrlap mellett a következő dokumentumokat kell még benyújtani egy 
példányban: 
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 A PRTA egy, a pályázó szakján szakmai tantárgy oktatását végző oktató 
ajánlása (magyarul); 

 a Tanulmányi Osztály által hitelesített teljes leckekönyv fénymásolat (az üres 
oldalak kivételével); 

 A Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás a PRTA-n teljesített, legalább 
két aktív félévről; 

 motivációs levél a megpályázni kívánt oktatási program nyelvén és magyar 
nyelven (kb. 1-1,5 oldal); 

 nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (amennyiben van). 
 
A benyújtott pályázatok értékelése:  
A beadási határidőt követő 1 héten belül a hallgatók szóbeli meghallgatáson vesznek részt 
az erre a célra összehívott szakmai bírálóbizottság előtt magyarul és a megpályázott 
oktatási program nyelvén. A bizottság értékeli a pályázók motiváltságát és nyelvi 
felkészültségét. 
A pályázatok értékelésénél a PRTA az esélyegyenlőség és átláthatóság elveit érvényesíti. A 
döntésről a pályázókat az Erasmus+ koordinátor írásban értesíti. A támogatott 
pályázókkal a PRTA Támogatási Szerződést és Tanulmányi Szerződést köt.  
Amennyiben a tanulmányok fő nyelve nem a magyar, a támogatott pályázók nyelvi 
kompetenciáit online nyelvi felmérés formájában, a kiutazást megelőzően és a 
hazaérkezést követően az Európai Bizottság is ellenőrzi. 
 
Hallgatói ösztöndíj mértéke tanulmányi célú 

mobilitás esetén  

Fogadó ország  

tanulmányi célú mobilitás  

Magas megélhetési költségű országok  

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Lichtenstein, 

Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, 

Svédország  

520 € / hó  

Közepes megélhetési költségű országok  

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, 

Görögország, Hollandia, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Spanyolország 

470 € / hó  

Alacsonyabb megélhetési költségű országok  

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, 

Lengyelország, Litvánia, Lettország, Románia, 

Szlovénia, Szlovákia, Törökország  

420 € / hó  

Erasmus+ szociális támogatás  200 € / hó  

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban Dr. Balla Ibolya intézményi Erasmus+ 
koordinátor (karib34@hotmail.com; 30/4436076) nyújt bővebb felvilágosítást. Lásd még: 
http://www.prta.hu/web/erasmus-szabalyzat/. 
 
Pápa, 2020. február 4. 

                            
 

  Dr. Németh Tamás 
               rektor 
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