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Erasmus+ KA131 rövid távú doktori mobilitás  

2022/2023 –as pályázati felhívás 
 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara pályázatot hirdet PhD 
hallgatói részére a 2022/2023-as tanév őszi és tavaszi félévére rövid távú 

mobilitásra 
I. Általános tudnivalók 

 A pályázat célja az Egyetem PhD hallgatóinak rövid távú, külföldi, fizikai mobilitásának 

támogatása a tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó tudományos kutatás és szakmai 

tapasztalatszerzés céljából. 

 A nyertes doktoranduszok nyelvi kompetenciája felmérésre kerül az Európai Bizottság 

által előírt módon (on-line felmérés formájában a kiválasztás és egyéni támogatási 

szerződés kötése után), mely a mobilitás megkezdésének feltétele.  

 A mobilitás megvalósításának határideje: 2023. augusztus 31. 

 A mobilitás (fizikális) időtartama: 5 - 30 napig terjedően + 2 utazási nap (zöld utazás 

esetén max. összesen 4 utazási nap) 

 A mobilitás formája: Fizikai, de ki lehet egészíteni virtuális elemmel. A virtuális mobilitás 

anyagi támogatást nem von maga után. 

  A fogadóintézmények köre: 
o a Kar Erasmus+ programországbeli partneregyeteme, 
o a Kar partneregyetemein kívül bármely Erasmus+ program országbeli 
felsőoktatási intézmény is lehet, amely Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 
jogosultsággal rendelkezik. 
o nem felsőoktatási intézmény, például kutatóintézet, ebben az esetben az ECHE 
nem feltétel. 
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II. Támogatási összegek 

 

A mobilitás időtartama Bármely országba  
 
A tevékenység 14. napjáig 
 

70 € / nap 

 
A tevékenység 15-30 napja között 
 

50 € / nap 

 

III. Egyéb lehetséges kiegészítő támogatások külön pályázati felhívások/dokumentumok 

alapján 

 Zöld utazás: 

Zöld utazásnak számít, amennyiben a hallgató nem repülővel, hanem környezetbarát utazási 

módon utazik, például vonattal, autóbusszal. A zöld utazásra vonatkozóan a hallgató összesen 

50 EUR egyszeri kiegészítő támogatásra, illetve maximum 4 nap utazási napra megélhetési 

költségre jogosult. Az utazás módját a hallgatónak dokumentálnia kell (buszjegy, vonatjegy, 

átutalási bizonylat). „Carsharing”-gel való utazás esetén a büntetőjogi nyilatkozatot kell 

kitöltenie. 

 Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás: 100/150 EUR + utazási támogatás1 

Ebben a mobilitási formában az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú 

mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ 

alapösztöndíjon felül. Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a 

fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával.. 

Rövid távú PhD mobilitás esetén nem jár alapértelmezetten utazási támogatás. Amennyiben a 

doktorandusz esélyegyenlőségi pályázatát a Tempus Közalapítvány támogatja, az alábbi 

utazási támogatási összegekre válik jogosulttá: 

                                                 

1 További információ: 

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/eselyegyenlosegi-kiegeszito-

tamogatas 



 3 

Utazási távolságok Standard utazás esetén Zöld utazás esetén 

10-99 km között 23 EUR/ résztvevő - 

100-499 km között 180 EUR/ résztvevő 210 EUR/ résztvevő 

500-1999 km között 275 EUR/ résztvevő 320 EUR/ résztvevő 

2000-2999 km között 360 EUR/ résztvevő 410 EUR/ résztvevő 

 

 Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása2 

Ebben a mobilitási formában egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), vagy 

150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).  

 

IV. A pályázók köre 

 A PPKE HTK PhD hallgatói, amennyiben a pályázat benyújtásakor és a mobilitás 

megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 A pályázat benyújtása és a mobilitás megvalósulásának félévében is aktív jogviszonnyal 

rendelkeznek a PPKE HTK-n. 

 Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgárai, vagy Magyarországon érvényes 

letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek. FIGYELEM! A pályázó nem 

utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba. 

 Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus+ ösztöndíjban, de 

prioritást élveznek azok, akik még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban. 

FIGYELEM! A rövid távú mobilitás, szakmai gyakorlati és tanulmányi mobilitás együttes 

időtartama a PhD-képzés során nem haladhatja meg a 12 hónapot. 

 

V. A pályázati anyag részei 

A teljes pályázat és a mobilitási tevékenység adminisztrációja papír alapon történik. 

A pályázathoz az alábbi dokumentumok leadása kötelező: 

 Egy gépelt oldal terjedelmű, angol nyelvű motivációs levél, amely tartalmazza a külföldi 

út tervezett szakmai programját. 

                                                 

2 További információ: https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-

elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa 

 

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa
https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fogyatekkal-elo-vagy-tartosan-beteg-hallgatok-kiegeszito-tamogatasa
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Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az alábbiakra is: 

 Miért az adott intézményt választotta? 

 Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára? 

 Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

 Témavezetői ajánlás magyar vagy angol nyelven, amelynek ki kell térnie az alábbiakra:  

 A hallgató szakmai szempontból történő bemutatása 

 Milyen szempontok alapján tartja az adott fogadóintézményt megfelelőnek a 

pályázó számára? 

 Szakmai önéletrajz angol nyelven, amelyben térjen ki az alábbiakra: 

 PhD kutatási témájának bemutatása, 

 tudományos közlemények listája,  

 korábbi külföldi szakmai gyakorlat, tanulmányút leírása, 

 korábbi Erasmus mobilitása (ha volt), 

 rendszeres szakmai, közösségi, kulturális tevékenység leírása, 

 a pályázó által fontosnak tartott egyéb tevékenységek felsorolása (pl. HÖK 

tagság, mentorálás, gyakorlatvezetés) 

 Fogadólevél 

 Nem EGT állampolgárságú pályázó esetében: érvényes letelepedési vagy tartózkodási 

engedély, regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolata  

 

 

IV. Az értékelés menete 

 A pályázatok bírálata a kari Nemzetközi Mobilitási Bizottság által a Nemzeti Iroda irányelvei 

alapján történik. Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe a felsorolás 

sorrendjében: 

 témavezetői ajánlás 

 motivációs levél 

 szakmai eredmények 

 korábbi támogatott mobilitások 

 

Csak a hiánytalanul, időben leadott, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 

pályázatot bíráljuk el! 
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 Előnyt élveznek az elbírálás folyamán azok a hallgatók, akik: 

 hátrányos helyzetben vannak (szociális vagy egészségügyi okból adódóan, 

egyedi elbírálás alapján); 

 vállalják, hogy a mobilitás végeztével (doktoranduszi jogviszonyuk fennállása 

során) részt vesznek a Karon a mobilitás népszerűsítésében (pl. beszámoló 

készítése, fotók küldése, hallgatók mentorálása, részvétel a kari Nemzetközi 

Napon stb.). 

 A nyertesek névsorát az illetékes kari Nemzetközi Mobilitási Bizottság határozza meg a 

rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével. A Bizottság döntése ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

 A bírálati folyamat tervezett lezárása a pályázatok benyújtásának határidejétől 

számított egy hónapon belül történik. A pályázatok eredményéről elektronikus úton 

küldött tájékoztatás a bírálatot követő két héten belül történik.  

 A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtó jelentkezők pályázata érvénytelennek 

minősül. 

 

V. Megjegyzések 

 A 2022/2023-as tanév ŐSZI és TAVASZI félévére IS a jelen pályázat keretében kell 

pályázni! 

 Az ösztöndíjat elnyert PhD-hallgatónak az ösztöndíj végéig aktív jogviszonnyal kell 

rendelkeznie.  

 Ha az ösztöndíjat elnyert hallgató nem teljesíti az ösztöndíj feltételeit, akkor a 

támogatás egy részét vagy a teljes összegét vissza kell fizetnie! 

VI. Pályázat benyújtása 

 A pályázat leadásának határideje: folyamatos (de a kiutazás előtt legalább 30 nappal 

érdemes leadni). 

 A pályázatot a Központi Külügyi Osztályon előzetesen egyeztetett időpontban lehet leadni 

a 203-as szobában Viz-Poór Tünde Magdolnának a Horánszky utca 20. szám alatti (lifttel a 

III.) emeleti irodában (Párbeszéd háza). 

 További információ Viz-Poór Tünde Magdolna kari koordinátortól kérhető e-mailben 
(viz-poor.tunde.magdolna@ppke.hu), vagy előzetes egyeztetés esetén személyesen. 

Sikeres pályázást kívánunk! 

mailto:viz-poor.tunde.magdolna@ppke.hu

