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1. A pályázattípus célja 
A mobilitás célja egy másik programországban megszervezett Blended Intenzív Programon 
való részvétel, a BIP szakmai programjának teljesítése a tervezett fizikai és online formák 
keretében. A Blended Intenzív Programok esetében jelenléti és online tanulmányi vagy 
gyakorlati időszakok kapcsolódnak egymáshoz tetszőleges sorrendben, és az online képzés 
csoportmunka, közös online kurzuson való részvétel formájában valósul meg. A Blended 
Intenzív Program legalább 3 kredit megszerzését biztosítja a résztvevők számára. 
 
2. A pályázásra jogosultak köre 
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények 
beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói. 
 
3. Támogatható tevékenységek 

 Blended Intenzív Programon való fizikai részvétel (5-30 nap). 
 
4. A programban részt vevő országok 
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) 

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedónia, Izland, 
Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia 

5. Pályázati feltételek 
 A hallgató felsőoktatási intézménye rendelkezik ECHE tanúsítvánnyal. 
 A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat 

az intézményben. 
 A hallgatóknak a pályázati és a mobilitási időszak alatt is aktív hallgatói jogviszonnyal 

kell rendelkezniük. 
 Pályázhatnak aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók (Bachelor, Master, 

osztatlan illetve PhD-képzésben résztvevő hallgatók) 
 A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt, és a Blended 

Intenzív Programot szervező intézmény a hallgató jelölését visszaigazolta. 
 Részképzésre és szakmai gyakorlatra összesen képzési szintenként (Bachelor, Master 

és PhD) összesen maximum 12 hónap, osztatlan képzés időtartama alatt maximum 
2x12 hónap mobilitási időtartam vehető igénybe kari döntés függvényében. 
(Azaz a volt ERASMUS-ösztöndíjasok is pályázhatnak ismételten, ugyanabban a képzési 
ciklusban is, ha az általuk eddig igénybe vett és most megpályázandó ösztöndíjas 
hónapok összege nem haladja meg a 12 hónapot). A korábbi ERASMUS-mobilitás akkor 
is beszámítandó, amennyiben az zero grant mobilitás volt. 

 A hallgatóval képzési megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett 
félnek jóvá kell hagynia. 

 A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az 
 elvégzett programról (min. 3 ECTS kredit) és eredményekről. 
 A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a Blended Intenzív Program 
 keretében teljesített (min. 3 ECTS kredit értékű) kurzust. 
 A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az 

anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. 
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 A magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgatóknak a jelentkezéskor és az 
ösztöndíjas időszak alatt is állandó tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük 
Magyarországon. 

Csak az az időszak számít ERASMUS+ mobilitásnak, amikor a hallgató kinn tartózkodik a 
fogadóintézményben, és ott jelenléti oktatásban vesz részt. A Blended Intenzív Program 
keretében teljesített online tevékenységekre ERASMUS-támogatás nem fizethető ki. 

Ha a vírushelyzet miatti változások nem teszik lehetővé a teljes időtartamú célországbeli 

tartózkodást, és emiatt a hallgatónak idő előtt haza kell térnie, akkor a helyzet vis 

maiornak minősül, a hallgató a többletköltségeit vis maior pályázat keretében 

igényelheti vissza, amit a Nemzetközi Mobilitási Irodához kell benyújtania. Vis maior 

esetén csak a fogadó intézményben eltöltött időszak számít támogatottnak, a fizikai 

mobilitással alá nem támasztható időszakra járó támogatást a hallgatónak vissza kell 

fizetnie.  

 
6. Prioritások 
Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra: 

 Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és 
többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése; 

 Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az 
oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-
alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és 
kötelezettségének átláthatósága révén; 

 Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása; 
 Az oktatás és képzés, illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és 

pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe 
történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő 
megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával. 

 A felsőoktatás esetében fontos szempont adott projekt hozzájárulása az európai 
felsőoktatási rendszerek modernizációjához, amint az a 2011-es EU Felsőoktatási 
ütemtervben meghatározásra került. 

 
7. A támogatás mértéke 

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze: 

 Hallgatói ösztöndíj mértéke: 

 Blended Intenzív Programok 

70 € / nap (1-14 nap között) 
50 € / nap (15 nap fölött) 
Támogatható időtartam:  

a fizikai mobilitás időtartama + 2 nap utazásra 

Green ERASMUS: amennyiben a hallgató vállalja, hogy teljes egészében környezetbarát 
utazási módot (vonat, autóbusz, telekocsi) választ a ki- és visszautazásra, úgy a két utazásra 
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vonatkozóan összesen 50 EUR egyszeri kiegészítő támogatásra jogosult. A ki- és 
visszautazás módját a hallgatónak dokumentálnia kell a Nemzetközi Mobilitási Iroda felé 
(buszjegy, vonatjegy, átutalási bizonylat). 

 A hallgatók számára ingyenes online nyelvi felkészítés (OLS) támogatása az Európai 
Bizottság finanszírozásában  

 
 Később meghirdetendő, külön pályázati felhívás keretében elfogadott pályázat 

esetében 

Esélyegyenlőségi támogatás: (korábbi szociális kiegészítő támogatás)  
+100 € / 

mobilitás 

Sajátos igényű kiutazók támogatása: (fogyatékossággal élő vagy 
tartósan beteg hallgatóknak)  
a tényleges költség (pénzügyi bizonylatok) alapján számolva 

A TKA 
elbírálása 

alapján  

Az ösztöndíjak összegeit az Európai Unió és a Tempus Közalapítvány határozta meg, ezek 
összegén az intézmény nem változtathat.  

 
8. A pályázás menete 
A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye és a kari és tanszéki koordinátorok hirdetik meg 

és bírálják el. 

 


