TÁJÉKOZTATÓ A 2020/21 ŐSZI FÉLÉVBEN KÜLFÖLDI UTAT,
TANULMÁNYOKAT TERVEZŐKNEK

Kimenő hallgatói mobilitás (Eramus(+)/ICM, egyéb)
Jelen útmutatást a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI) a Tempus Közalapítvány
előírásait figyelembe véve készítette el a 2020/2021-es tanév Erasmus+ program mobilitásaira
vonatkozóan.
Kérjük, hogy a koronavírus-járvány miatt fellépő veszélyhelyzetre tekintettel tájékozódjon a
célországra vonatkozó szabályozásokról:
Magyarország konzuli tájékoztató oldalát, utazási tanácsait ország szerinti lebontásban:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
Tempus Közalapítvány átmeneti rendelkezéseiről szóló tájékoztatóját az Erasmus
programra vonatkozóan:
https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzetidejere
A Mobilitási Iroda folyamatosan felveszi minden fogadó intézménnyel a kapcsolatot, tájékozódik a
külföldi intézményben az oktatás rendjéről. Kérem, hogy az utazás megkezdése (repülőjegy
vásárlás,
szállás,
biztosítás
megszervezése
stb.) előtt tájékozódjon
a
külföldi
koordinátoránál a külföldi intézményben a félév rendjéről, esetleges személyes/online
jelenlétet érintő módosításokról.
Lehetőség van a tervezett, még meg nem kezdett mobilitás halasztására, mobilitási típus szerint
az alábbiak szerint:
•

•

Részképzés esetén a 2020. őszi félévre elnyert mobilitások megvalósítása kivételesen a
2020/2021-es tavaszi félévre is elhalasztható. Amennyiben ezt szeretné kérelmezni,
jelezze szándékát az erasmus@tf.hu címen. A halasztás lehetőségét minden esetben
egyedileg fogjuk megvizsgálni, a kinti partnerrel egyeztetve.
Szakmai gyakorlatosoknak a projekt futamidején belül lehetséges a halasztás (legkésőbbi
mobilitási záródátum 2021. május 31.).

2020 nyarára tervezett Erasmus+ szakmai gyakorlat megkezdését nem javasoljuk.
Lehetőség van arra is, hogy közelebbi/biztonságosabb célországra módosítsuk a mobilitást, ebben
egyénileg tudunk segíteni.
További kérdése esetén állunk rendelkezésére az erasmus@tf.hu e-mail elérhetőségünkön
keresztül. Reméljük, a pandémia elmúltával minden hallgató sikeres tanulmányi félévet tölthet el
külföldön.

TE-támogatott kimenő oktatói mobilitás
A TE Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, Nemzetközi Bizottsága és az intézmény vezetői
folyamatosan követik a COVID19 helyzettel kapcsolatos változásokat és egyeztetik az Egyetem
közösségének biztonságát és mobilitás-lehetőségeit érintő kérdéseket.
A 2020. november előtti időszakra korábban elnyert támogatásokkal kapcsolatban kérjük, hogy
Barabás Pétert (barabas.peter@tf.hu) keressék.
A 2020. novemberétől tervezett kiutazásoknál kérjük, fokozottan számítsanak az esetleges
módosításokra a helyzet függvényben és kövessék figyelemmel a KKM és TE honlapján kívül a
célország intézményének, kormányának ajánlásait.
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
Reméljük, hogy a járványhelyzet hamarosan megszűnik és sikeres szakmai utakat tudunk
támogatni, megvalósítani, mindenképpen növelt egészségügyi elővigyázatossággal.
Erasmus(+) kimenő oktatók és munkatársak (STA, STT)
Jelen útmutatást a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI) a Tempus Közalapítvány
előírásait figyelembe véve készítette el az Erasmus+ program KA103-as és KA107-es mobilitásaira
vonatkozóan.
Kérjük, hogy minden mobilitási pályázat beadása előtt látogasson el az alábbi oldalakra, ahol
további
információkat szerezhet arról az országról,
ahová mobilitást tervez:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
Ezen kívül az NKI munkatársai is folyamatosan egyeztetnek
koordinátoraival a lehetséges célországok be- és kiutazási előírásairól.

a partnerintézmények

A meg nem kezdett, de már elnyert mobilitások halasztása megtörtént, melyeket az adott
partnerintézménnyel és a résztvevőkkel való egyeztetés után egy új időpontban a 2020/2021-es
oktatási évben valósítunk meg. Ez azt jelenti, hogy nem kell új pályázatot benyújtani az NKI
részére. Ugyanakkor új támogatási szerződést (Grant Agreement) kötünk minden résztvevővel,
valamint az ösztöndíj folyósításához a kiutazás előtt újra le kell majd adni a teljes kiutazási
dokumentumcsomagot.
Az új pályázatok (STA, STT), kiutazással kapcsolatos dokumentumok feldolgozása 2020.
augusztus 31-én kezdődik el újra.
Kérdés esetén állunk rendelkezésre e-mailben (international@tf.hu) vagy személyesen az NKI
irodáiban.
Reméljük, hogy a járványhelyzet hamarosan megszűnik és sikeres szakmai utakat tudunk
támogatni, megvalósítani, megnövelt egészségügyi elővigyázatossággal.

