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A Pápai Református Teológiai Akadémia pályázatot ír ki az 

Erasmus+ program 

Mobilitási projektek – felsőoktatási munkatársak képzési célú 
mobilitásában (STT) 

való részvételre, a 2021/22-es tanév őszi félévére 

 

A személyzet képzésére irányuló mobilitási program célja, hogy a PRTA 

adminisztratív és oktatói állományában foglalkoztatott alkalmazottak Erasmus+ ügyekkel 

kapcsolatos képzését elősegítse, a támogatott a mobilitás során az intézmény egésze 

számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen. Oktató személyzeti 

képzési mobilitásra abban az esetben pályázhat, ha a mobilitás keretében a rektor 

megbízásából az Erasmus+ mobilitási program minőségi és mennyiségi fejlesztésével, 

adminisztrációs feladatainak javításával kapcsolatos tárgyalások vagy tapasztalatcsere 

lefolytatását tervezi. A személyzeti képzési mobilitás keretében és terhére oktatói 

tevékenység, illetve tudományos kutatás vagy művészi alkotómunka nem folytatható.  

A személyzeti képzési mobilitás keretében pályázni lehet:  

 partneregyetemhez, oktatási intézményhez jó gyakorlatok átvétele, szakmai 

tapasztalatcsere, Erasmus+ képzésben való részvétel (a továbbiakban: 

tanulmányút) érdekében,  

 Erasmus+ képzést célzó szakmai találkozón, képzésen való részvételre.  

A személyzeti képzési mobilitás kedvezményezettjeit a küldő felsőoktatási intézmény 

választja ki egy munkaterv alapján, amelyet mind a küldő, mind pedig a fogadó 

felsőoktatási intézmény vagy vállalkozás előzetesen elfogad. Különös figyelmet kell 

fordítani az Erasmus+ mobilitással foglalkozó személyzet esetében a lehetséges 

összeférhetetlenségekre.  

A mobilitás időtartama: 2–5 nap 
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A pályázat feltételei: 

 a pályázó a PRTA alkalmazottja; 

 nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre; 

 a pályázatban megfogalmazott program megfelel a PRTA, valamint az 

alkalmazottat foglalkoztató szervezeti egység célkitűzéseinek.  

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, a pályázati kiírásban szereplő határidőig. A pályázati űrlap, amely magában 

foglalja a munkatervet is, letölthető a PRTA Erasmus+ honlapjáról 

(http://www.prta.hu/web/letoltheto-dokumentumok-2/). A Pályázati űrlaphoz egy 

nyomtatott példányban csatolni kell az alábbi dokumentumokat:  

 a pályázó nyelvtudását igazoló dokumentum (nem magyar képzési nyelv esetén),  

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

A benyújtott pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatok értékelését a Szenátus végzi. A pályázatok elbírálásának általános 

szempontjai:  

 a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a 

megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, ezáltal javítani tudja a szervezeti egység 

és az intézmény Erasmus+ ügyekkel kapcsolatos testületeinek működését,  

 a pályázó a megszerzett tapasztalatait átadja a hasonló területen dolgozó 

kollégáinak,  

 a kiutazás hozzájárul az intézmény Erasmus+ mobilitásával kapcsolatos 

szolgáltatások színvonalának emeléséhez.  

A támogatott pályázókkal a PRTA Támogatási szerződést köt.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 

Figyelem! Az őszi félévben a mobilitások megvalósítása a járványhelyzettől függ. 

Amennyiben nem lehetséges a résztvevők biztonságos ki- és hazautazása, a 

mobilitás törlésre kerül. 

 

A pályázatok előkészítésével kapcsolatban az intézményi Erasmus koordinátor nyújt 

bővebb felvilágosítást (karib34@hotmail.com). 

Pápa, 2021. február 9.        
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