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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
SOCRATES / ERASMUS programban résztvevő felsőoktatási intézmények 

oktatóinak és magyar mint idegen nyelv tanároknak 
 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó oktatók és magyar mint 
idegen nyelv tanárok számára, akik a 2003/2004-es tanév során Socrates/ Erasmus program 
keretében középtávú oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.  
 
A pályázat lehetőséget nyújt a magyar felsőoktatási intézmények oktatói és a felsőoktatásban oktató 
magyar mint idegen nyelv tanárok számára oktatási tevékenység folytatására az Európai Unió bármely 
tagországának felsőoktatási intézményében legalább 8, de legfeljebb 24 hetes időtartamra. A 
tevékenység fontos része lesz a külföldi tapasztalatok szerzése, a meglévő kapcsolatok 
megszilárdítása, valamint új kapcsolatok kialakítása. Az oktatási tevékenységet 2003. szeptember 1. - 
2004. szeptember 30. között lehet lefolytatni. A támogatás legfeljebb 5.000 euró lehet a teljes 
külföldi tartózkodás idejére. 
 
Középtávú oktatói mobilitásra pályázhat bármely szakirányon tevékeny oktató, 
- akinek küldő és fogadó felsőoktatási intézménye a 2003/2004-es tanévben részt vesz a Socrates/ 

Erasmus programban és elfogadott Erasmus University Charter pályázattal rendelkezik,  
- aki PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatát a pályázat benyújtását megelőzően 

megszerezte, 
- a felsőoktatásban folytatott legalább három év oktatási tapasztalattal és 
- az idegen nyelvű oktatáshoz megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik. 
 
A mobilitás célja a fogadó intézményben végzett oktatói tevékenység lehet, amely előre egyeztetett 
módon illeszkedik a fogadó intézmény tanrendjéhez. Kutatási tevékenység nem támogatható! 
 
Magyar mint idegen nyelv tanárok közül támogatásra pályázhat, aki 
- felsőoktatási intézményben dolgozó oktató,   
- magyar nyelv szakos diplomával rendelkezik, vagy a magyar mint idegen nyelv oktatására 

feljogosító specializációt elvégezte (amely diploma fénymásolatát a pályázat tartalmazza) és 
- legalább 3 éve oktat magyart mint idegen nyelvet, valamint 
- a mobilitás célországának nyelvét vagy az angol nyelvet legalább középfokon beszéli (és ezt a 

pályázathoz csatolt, minimum középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatával 
igazolni tudja). 

A pályázat benyújtásához tudományos fokozat nem szükséges. 
 
Magyar mint idegen nyelv tanárok esetében a mobilitás célja a magyar nyelv és országismeret 
oktatása lehet, valamint a fogadóintézmény diákjainak felkészítése a magyarországi Erasmus 
ösztöndíjra. Fontos, hogy a pályázók olyan munkatervet készítsenek, amely alkalmas arra, hogy a 
fogadó-ország diákjainak (és oktatóinak) figyelmét felkeltse Magyarország iránt, és kedvet ébresszen 
egy Magyarországon töltendő tanulmányi periódushoz.  
A mobilitásnak lehetőleg a küldő intézmény egyik meglévő Erasmus partnerintézményébe kell 
irányulnia. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármely, az Erasmus programban részvételre 
jogosult intézménybe lehet utazni – szükség esetén a Tempus Közalapítvány segítséget nyújt a 
partnerintézmény kiválasztásában. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell mindkét kategória esetében 
- A kitöltött pályázati űrlapot és azon belül a részletes munkatervet 
- európai önéletrajz formátumban elkészített részletes szakmai önéletrajzot, amely alátámasztja a 

munkaterv megvalósíthatóságát 
- publikációs jegyzéket (magyar mint idegen nyelv tanárok esetében ez nem kötelező) 
- a küldő és fogadó intézmény azon megállapodását, amelynek értelmében a küldő intézmény a 

kiutazást jóváhagyja és a fogadó intézmény az oktatót fogadja 
- magyar mint idegen nyelv tanárok esetén a diploma, valamint a mobilitás célországának nyelvéből 

vagy angol nyelvből megszerzett legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány 
másolatát. 

 
Döntéshozatal 
A pályázatok tartalmi bírálatát a Közalapítvány által felkért független szakmai bírálók végzik el. A 
pályázatokról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a benyújtott dokumentumok és a 
szakmai bírálók javaslata alapján. A nyertes oktatókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést. A 
nyertes magyar mint idegen nyelv tanárok számára a Balassi Bálint Intézet közreműködésével további 
kiegészítő támogatás elnyerése lehetséges. 
 

Beérkezési határidő: 2003. május 30. 17 h 
 

A határidőt követően beérkező pályázatokat nem veszünk figyelembe. 
 
Pályázat benyújtásának módja 
 
 Pályázati űrlap: A pályázati űrlapot az interneten (www.tpf.iif.hu) lehet elérni és on-line kell 

kitölteni, rögzíteni, majd kinyomtatni és aláírni. A csatolt fájl formájában, e-mailen elküldött 
űrlapokat nem vesszük figyelembe.  

 A kinyomtatott pályázati űrlapot, a szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, a diploma és 
nyelvvizsga bizonyítvány másolatot és a fogadólevelet postai úton ajánlott küldeményként 
eljuttatni a következő címre: Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda; 1438 Budapest 
70., Pf.: 508. A borítékon kérjük, tüntessék fel: Erasmus Középtávú Oktatói Mobilitás  

 A szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket elektronikus úton is be kell küldeni a 
kovacseniko@tpf.hu címre!  

 
További felvilágosítás az alábbi címen kérhető: 

    
Kovács Enikő 

Tempus Közalapítvány  
Telefon: 06 1 210 9700 

Fax: 06 1 210 9701 
E-mail: kovacseniko@tpf.hu 

Internet: www.tpf.iif.hu 
 


