Pályázati felhívás Erasmus hallgatók számára
Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzuson (EILC) való részvételre
2012/2013 - II. félév
Az Erasmus program keretében a 2012/2013-es tanév II. félévére külföldi tanulmányi vagy
gyakorlati ösztöndíjat elnyert hallgatók a fogadó ország nyelvéből rendezett 2-6 hetes intenzív
nyelvi kurzuson vehetnek részt a külföldi tanulmányok / gyakorlatok megkezdése előtt közvetlenül.
A pályázat célja: A ritkábban használt európai nyelvek és kultúrák megismerésének elősegítése.
Kik pályázhatnak?
Azok a magyarországi felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgatók, akik a 2012/2013-es tanév II.
félévére1 Erasmus tanulmányi / gyakorlati ösztöndíjat nyertek el (önfinanszírozó hallgatók is
pályázhatnak, azonban nem részesülnek ösztöndíjban!) és olyan országban kívánnak tanulmányokat
vagy gyakorlatokat folytatni, ahol EILC kurzusok kerülnek megrendezésre.
Figyelem! A kurzust szervező ország hivatalos nyelvét tanuló nyelvszakos hallgatók nem vehetnek
részt a kurzusokon!
Célországok és támogatható nyelvek köre:
Belgium (holland), Bulgária (bolgár), Ciprus (görög), Csehország (cseh), Dánia (dán), Észtország
(észt), Finnország (finn), Görögország (görög), Hollandia (holland), Horvátország (horvát), Izland
(izlandi), Lengyelország (lengyel), Lettország (lett), Litvánia (litván), Málta (máltai), Norvégia
(norvég), Olaszország (olasz), Portugália (portugál), Románia (román), Spanyolország (baszk, katalán
galíciai és valenciai nyelvek), Svájc (olasz), Svédország (svéd), Szlovákia (szlovák), Szlovénia
(szlovén) és Törökország (török).
Kurzusleírások: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm
Pályázás módja
Az Erasmus hallgatók egyéni pályázatot nyújtanak be a küldő intézményükhöz. Pályázni kizárólag a
Tempus Közalapítvány honlapján elérhető angol nyelvű űrlapon lehet, melyet mind elektronikusan
mind postai úton (ajánlott küldeményként, ill. ha a küldő intézmény engedélyezi, személyesen is
benyújthatják) kell eljuttatni a pályázó küldő intézményéhez. A kinyomtatott pályázat a pályázó
aláírásával együtt érvényes. A formai bírálatot a küldő intézmény végzi, a kritériumoknak megfelelt
pályázatokat a küldő intézmény továbbítja a kurzust szervező intézmény felé. A pályázat
befogadásának és formai érvényességének a feltétele a fenti követelmények maradéktalan betartása.
Az ezeknek nem megfelelő pályázatokat automatikusan elutasítják.
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A pályázatot a nyelvi kurzust szervező intézmény értékeli. A küldő intézmény hoz döntést a pályázat
pénzügyi támogatásáról. A támogatott hallgatókkal a küldő intézmények kötnek szerződést, és a
megítélt összeget közvetlenül a nyertes hallgatónak utalják át.

A támogatás összege és elszámolás
 A támogatás összege 75-100 euró/hét/fő, célországtól függően.
Támogatás
(euró/hét/fő)

Ország
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Izland
Lengyelország
Lettország

Ország
100
75
90
90
100
90
100
90
100
90
100
90
90

Támogatás
(euró/hét/fő)

Litvánia
Málta
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Törökország

90
90
100
100
90
75
100
100
100
90
90
90

 NB! Ha az EILC kurzus párhuzamosan zajlik a tanulmányi vagy gyakorlati időszakkal, akkor
nem ítélhető meg EILC ösztöndíj!
 A támogatás felhasználásáról tartalmi beszámoló írásával számolnak el a hallgatók.
A pályázat benyújtásának határideje (beérkezés napja!):
2012. október 29. , 12:00
Bővebb információ a pályázó hallgató intézményének Erasmus koordinátorától, vagy a Tempus
Közalapítvány részéről Hlavatý Ildikótól az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06-1-237-1300
E-mail: ildiko.hlavaty@tpf.hu
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=740

