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2562 /2021.10.29. 

szenátusi határozat – 5. 

melléklet 

  

Beszámoló  

a 2020/2021-es tanév Erasmus+ mobilitási tevékenységéről  

valamint a 2019-es és 2020-as támogatási keretek felhasználásáról 
 

Készítette: Páll Zita intézményi Erasmus+ koordinátor 

 

 

Jelen beszámoló a Sapientia EMTE-nek a 2020/2021-es tanévben lebonyolított Erasmus+ mobilitási 

tevékenységéről szól, valamint a 2019-es és 2020-as mobilitási projektek kereteinek felhasználásáról. 

Adott keret felhasználása nem kötődik szigorúan egy adott tanévhez.  

 

I. Eredmények, események 

 

I.1. A 2020/21-es tanévvel bezárólag a Sapientia EMTE összesen 1630 kimenő mobilitást valósított 

meg az Erasmus-programon belül, ebből 1619 mobilitást a programországok vonatkozásában 

(KA103), és 11 mobilitást a partnerországok vonatkozásában (KA107).  

A 2020/21-es tanévben ebből 121 kimenő mobilitás valósult meg (mind a KA103-on belül), ami 

24,38%-os visszaesést jelent az outgoing mobilitások össz-számát tekintve az előző, a világjárvány 

által ugyancsak befolyásolt tanévhez képest, és történelmi mélypont a programon belüli összes előző 

tanévhez képest. 
 

I.2. A KA103-as programon belül megvalósított 1619 mobilitás eloszlása: 

 

I.2.a. Típusonként: 489 szakmai gyakorlat mobilitás (SMP, +55), 435 tanulmányi mobilitás (SMS, 

+27), 390 képzési mobilitás (STT, +29) és 305 oktatási mobilitás (STA, +10). 

 

I.2.b. Projektenként:  

2013-as KA103 projekt (elszámolt): 131 

2014-es KA103 projekt (elszámolt): 196 

2015-ös KA103 projekt (elszámolt): 181 

2016-os KA103 projekt (elszámolt): 279 

2017-es KA103 projekt (elszámolt): 288 

2018-as KA103 projekt (elszámolt): 322 

2019-es KA103 projekt (folyamatban): 220 

2020-as KA103 projekt (folyamatban): 2. 

 

I.2.c. Az Erasmus-programba való belépésünk, azaz 2013 óta elmúlt 8 tanévben megvalósult KA103-as 

Erasmus-mobilitások tanévenkénti eloszlása a következő: 
KA103 

Típus                   
Tanév

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

SMP (489) 31 65 91 50 63 91 43 55 

SMS (435) 42 61 64 70 77 48 46 27 

STT (390) 26 29 43 68 71 89 35 29 

STA (305) 32 41 34 42 52 60 34 10 
Összesen (1619): 131 196 232 230 263 288 158 121 
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I.2.d. A megvalósult KA103-as mobilitások eloszlása karonként (a számok sorrendben a 2013/14, 

2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 és 2020/21-es tanévben megvalósult 

mobilitásokat jelölik): 
 

KA103 

Típus    
Kar

 Csíkszeredai Kar(ok) Kolozsvári Kar Marosvásárhelyi Kar Rektori Hivatal 

SMP 

(489) 

273 
(12+49+60+31+35+42+21+

23) 

79 
(10+7+10+8+12+19+3+10) 

137 
(9+9+21+11+16+30+19+

22) 
0 

SMS 

(435) 

259 
(15+33+36+38+49+32+36+

20) 

75 
(17+10+11+11+11+8+5+2) 

101 
(10+18+17+21+17+8+5+

5) 
0 

STT 

(390) 

135 
(14+11+18+21+22+28+15+

6) 

55 
(2+6+8+12+12+11+2+2) 

143 
(6+5+10+25+24+38+14+

21) 

57 
(4+7+7+10+13+12+4+0) 

STA 

(305) 

120 
(13+18+17+15+18+26+13+

0) 

78 
(11+14+10+13+14+10+4+

2) 

107 
(8+9+7+14+20+24+17+8) 

0 

Összesen 

(1619): 
787 287 488 57 

 

A Csíkszeredai Karról elmondható, hogy messze a legkiemelkedőbben teljesített az elmúlt 8 

tanévben, noha 2020/21-ben a legtöbb mobilitást a Marosvásárhelyi Kar valósította meg (56), második 

helyen a Csíkszeredai Kar (49 mobilitás), harmadik helyen a Kolozsvári Kar (16 mobilitás), a központi 

egységek egyetlen mobilitást sem teljesítettek. Az Erasmus/+ programon belül az EMTE 

vonatkozásában a legtöbb hallgatói mobilitást a Csíkszeredai Kar szervezte, és megvalósított 

mobilitásainak száma (787) továbbra is meghaladja a másik két kar által szervezett mobilitások 

összegét (775).  

 

I.3. A KA107-es, azaz az EU-n kívüli partnerországokra vonatkozó mobilitási programban való 

részvétel tekintetében a Sapientia EMTE számára a 2020/21-as tanév volt a negyedik, ebben azonban 

egyetlen mobilitás sem valósult meg a járványügyi utazási korlátozások miatt, noha két projekt volt 

folyamatban. A program sajátossága, hogy az EU-n kívüli partnerintézmény mobilitási keretét is az 

EU-s partner, esetünkben a Sapientia EMTE kezeli és számolja el. A KA107-es projektek 

viszonylatában az első négy tanévben 28 (9+12+7+0) mobilitás valósult meg, amelyből kimenő 

mobilitás 11 (6+3+2+0), és bejövő mobilitás 17 (3+9+5+0) volt. 

 

I.4. Sikeres intézményi pályázatot nyújtottunk be 2021 májusában az új Erasmus+ programon belül a 

2021. évi KA131-es mobilitási projektre, ugyanakkor az új program keretében EU-n kívüli 

partnerországokra vonatkozó KA171 mobilitási pályázatot még nem írtak ki, de a KA131 mobilitási 

keretek bizonyos mértékben partnerországokba irányuló outgoing mobilitásokra fordíthatóak (0-20%). 

 

I.5. Az Erasmus-programban kapott mobilitási támogatások összesítője: 

Pályázat éve Projekt száma Szerződött keret Szerződés státusa 

2013 35/31.05.2013 135.918 € elszámolva 135.159,40 € 

2014 2014-1-RO01-KA103-000194 317.820 € elszámolva 

2015 2015-1-RO01-KA103-014404 321.180 € elszámolva 

2016 2016-1-RO01-KA103-023280 387.225 € elszámolva 

2017 
2017-1-RO01-KA103-035700 442.940 € elszámolva 

2017-1-RO01-KA107-035701 29.910 € elszámolva 

2018 
2018-1-RO01-KA103-047418 473.825 € € elszámolva 

2018-1-RO01-KA107-047431 14.993 elszámolva 

2019 
2019-1-RO01-KA103-061451 405.685 € folyamatban 

folyamatban, 

1.410.150 € 

értékben 

2019-1-RO01-KA107-061450 6.980 € folyamatban 

2020 
2020-1-RO01-KA103-078211 438.940 € folyamatban 

2020-1-RO01-KA107-078212 15.280 € folyamatban 

2021 2021-1-RO01-KA131-HED-000005171 543.265 € folyamatban 
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Jelenleg öt el nem számolt Erasmus+ mobilitási projektünk van megvalósítási folyamatban, 

amelyek összértéke meghaladja az 1.400.000 eurót, ezek közül a 2019-es KA107-es projekt 

elszámolását a tervek szerint még idén beküldjük. A kapott támogatások felhasználása a program 

szabályainak, az EMTE mobilitási szabályzatainak és a támogatási-pénzügyi szerződésekben 

foglaltaknak megfelelően történik. 

 

I.6. 2021-ben indult az új Erasmus+ program, amelyben csak a 2021-2027 programciklusra érvényes 

Erasmus Felsőoktatási Chartával (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) rendelkező 

intézmények vehetnek részt. Az új Charta megszerzése érdekében az EMTE pályázatot nyújtott be az 

Európai Bizottsághoz 2020 májusában. A pályázat eredményéről 2020 decemberében értesítettek, 

az EMTE pályázata 100 pontot kapott, az átmenő pontszám 76 volt, az új Erasmus Charta elérhető a 

honlapunkon. 

 

I.7. Online monitorizálásra került sor a bukaresti ügynökség részéről 2020. november 23-án a 

KA107-es projektekre, és ezen belül a 2019-1-RO01-KA107-061450 projektre vonatkozóan, ennek 

keretében előzetesen írásban válaszoltunk a kérdésekre, majd lezajlott a Zoom beszélgetés, amelyen az 

ügynökség részéről egy fő, az EMTE részéről két fő vett részt (az intézményi koordinátor és az 

egyetemi főtitkár). 

 

I.8. Az Erasmus+ hallgatói mobilitásokat népszerűsítő hagyományos Erasmus+ Open Doors 

tájékoztató és beszélgetés rendezvényt diákok és szakkoordinátorok számára 2021. március 11-én 

tartottuk, ezen bemutattuk a programot, és mobilitáson már részt vett diákjaink beszéltek élményeikről, 

tapasztalataikról. A járványhelyzet miatt az EOD idén online formában zajlott (Google Meet), 

egyidőben mindhárom kar számára, és a nagy érdeklődés miatt technikai okokból az első alkalomról 

kizáródott diákok számára március 17-én megismételtük az online tájékoztatót és konzultációt. 

 

I.9. A 2020/21-es tanév folyamán meghirdetett Erasmus+ mobilitási pályázatok: 

– 2020. szeptember 23-án hirdettük meg hallgatók számára a második félévre szóló KA103 

tanulmányi mobilitás pótpályázatot, amelyre 17 hallgató jelentkezett; 

– 2021. március 3-án meghirdettük hallgatók számára a 2021 nyarára szóló szakmai gyakorlat 

mobilitás (SMP) pályázatot, valamint a 2021/22-es tanévre szóló KA103 tanulmányi mobilitás (SMS) 

pályázatot; az SMP pályázatra 84-en, az SMS pályázatra 23-an jelentkeztek. 

 

I.10. Az oktatási és a munkatársak képzési mobilitásait is jelentősen érintette a COVID-19 

világjárvány, a 2019-es és 2020-as pályázati felhívás keretében nyertesek közül sokan nem tudtak 

mobilitásra utazni a korlátozások miatt, ezért a felhasználási határidők módosításra kerültek a 

Vezetőtanács 2021.05.12-i ülésén a következőképpen:  

„A Vezetőtanács elhatározza, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel meghosszabbítja a 2019-es 

és a 2020-as pályázatokon elnyert Erasmus+ oktatási (STA) és munkatársak képzési (STT) mobilitási 

támogatásának felhasználási határidejét: a 2019-es pályázatokon elnyert Erasmus+ ST támogatások 

felhasználási határideje 2022. május 22., a 2020-ban elnyert Erasmus+ ST támogatások felhasználási 

határideje 2022. augusztus 31. Mindazon személyek esetében, akik a fentiek szerint két mobilitásra 

jogosultak a 2021/22 tanévben, a következő feltételeket állapítja meg a mobilitásokra való kiutazásra 

vonatkozóan: 

- Először a 2019/2020 tanévben elnyert mobilitást kell felhasználni.  

- Egy félévben csak egy mobilitásra való kiutazás engedélyezhető, de egyéni kérés alapján a két 

mobilitást összevontan is lehet teljesíteni egy kiutazás során, egyetlen félévben.” 

 

A 2019-es és 2020-as pályázati felhívások keretében elnyert, és 2020/21-es tanév végéig nem 

teljesített, „beragadt” oktatási mobilitások (STA) és munkatársak képzési mobilitásai (STT): 
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                   Kar / egység 

 

 

Mobilitástípus és 

pályázati év 

Csíkszeredai 

Kar 

Kolozsvári 

Kar 

Marosvásár- 

helyi Kar 

Rektori 

Hivatal 

  STA 2019 20 6 8 0 
34 + 55 = 89 STA = 185 

„beragadt” 

ST 

mobilitás 

STA 2020 21 9 25 0 

STT 2019 8 9 5 10 
32 + 64 = 96 STT 

STT 2020 16 12 25 11 

Összesen: 65 36 63 21 

   

I.11. A tanév során részt vettünk az Országos Ügynökség, valamint az Erasmus Without Paper (EWP) 

hálózat fejlesztői által szervezett összes tájékoztató webináriumon.  

 

I.12. A kari honlapokon tovább bővítettük az Erasmus+ rovatokat, a mobilitásról hazatért diákok 

fényképes élménybeszámolóit folyamatosan töltik fel a PR-os kollégák, akik segítsége fontos a 

pályázatok, rendezvények lebonyolításában is. 

 

II. Mobilitási projektek  

 

Az Erasmus+ program végrehajtásával az Európai Bizottság (EB) a nemzeti irodákat bízta meg, így 

egyetemünk a bukaresti Országos Ügynökséggel (Oktatási és Szakképzési Közösségi Programok 

Országos Ügynöksége – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale, A.N.P.C.D.E.F.P.) kötött támogatási szerződések alapján végzi a mobilitási 

projektek lebonyolítását. A 2020/2021-es tanévben az EMTE a KA103 és a KA107 jelzésű Erasmus+ 

mobilitási programokban vett részt.  

 

II.1. KA103-as projektek (programországok között megvalósuló mobilitások) 

 

A tanév során 121 Erasmus+ mobilitást valósítottunk meg a KA103-as program keretében, ebből 

119 mobilitást a 2019-es projektből, és 2 mobilitást a 2020-as projektből fizettük.  

A megvalósult outgoing mobilitások száma a COVID-19 világjárvány miatt tovább csökkent az 

előző tanévhez képest. A mobilitásokat a következő táblázat foglalja össze, és bővebben a III. fejezet 

tárgyalja: 
 

KA103 

Mobilitás típusa 

A 2019/2020-as tanévben 

megvalósult mobilitások 
A 2020/2021-es tanévben megvalósult mobilitások 

Száma Értéke Száma Változás Értéke Változás 

Hallgatói tanulmányi 

mobilitás (SMS) 
46 98.228 € 27* -41,3% 65.781 €* -33,03% 

Hallgatói szakmai gyakorlat 

mobilitás (SMP) 
43 64.867 € 55* 27,91% 87.721 €* 35,23% 

Oktatási célú mobilitás (STA) 34 28.110 € 10** -70,59% 8.520 €** -69,69% 

Munkatársak képzési célú 

mobilitása (STT) 
35 27.040 € 29* -17,14% 22.770 €* -15,79% 

Összesen: 158 mobilitás 218.245 € 
121 

mobilitás 
-23,42%  184.792 € -15,33% 

* A 2019-es projektből fizetve, a nyertes résztvevői pályázat évétől függetlenül. 

** Melyből 8 mobilitás 6 760 € értékben a 2019-es projektből, és 2 mobilitás 1 760 € értékben a 2020-as projektből fizetve. 
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A 2019-es és 2020-as KA103 projektek helyzete a 2020/21-es tanév végén, és 2021-es KA131 

előrejelzés: 

 
KA103  

Mobilitás 

típusa 
Kategória 

2019-es projekt
1
 2020-as projekt

2
 2021-as KA131 

projekt
3, 

szerződött szerződött megvalósított szerződött megvalósított 

Hallgatói 

tanulmányi 

mobilitás (SMS) 

 

Támogatási 

keret 
130.000 € 111.094 € 130.000 € 0 € 169.000 € 

Mobilitások 

száma 
50 53 50 0 50 

Hallgatói 

szakmai 

gyakorlat 

mobilitás (SMP) 

Támogatási 

keret 
97.920 € 117.356 € 118.800 € 0 € 129.600 € 

Mobilitások 

száma 
50 72 60 0 60 

Oktatási célú 

mobilitás (STA) 

Támogatási 

keret 
56.840 € 28.235 € 64.170 € 1.760 € 68.310 € 

Mobilitások 

száma 
56 34 62 2 66 

Munkatársak 

képzési célú 

mobilitása 

(STT) 

Támogatási 

keret 
62.525 € 47.480 € 64.170 € 0 € 77.625 € 

Mobilitások 

száma 
61 61 62 0 75 

Szervezési 

támogatás 

(SOM) 

 58.400 € 58.400 € 61.800 € 700 €* 
74.730 € 

+4xBIP-re: 24.000 € 

Összesen: 

Támogatási 

keret 
405.685 € 362.565 € 438.940 € 2.460 € 543.265 € 

Mobilitások 

száma 

217 

mobilitás 
220 mobilitás 

234 

mobilitás 
2 mobilitás 251 mobilitás 

*A megvalósított 2 mobilitás után járó SOM összeg (az első 100 mobilitás után 350 €/mobilitás, a 101. mobilitástól 200 

€/mobilitás).  
 

1
 A nemzeti irodával a 2019-1-RO01-KA103-061451 sz. Erasmus+ projektre kötött támogatási szerződés szerint, időtartama 

eredetileg 24 hónap (2019. június 01. – 2021. május 31.), de a COVID-19 világjárvány miatt kérvényezhettük a 

meghosszabbítását 36 hónaposra, 2022. május 31-i befejezéssel, amelyre nézve 2020.06.04-én írta alá az Országos 

Ügynökség a szerződéskiegészítést. 
2
 A nemzeti irodával a 2020-1-RO01-KA103-078211 sz. Erasmus+ projektre kötött támogatási szerződés szerint, amelyet 

2020.08.26-án írt alá az Országos Ügynökség, időtartama 36 hónap (2020. június 01. – 2023. május 31.), a megpályázható 

időtartam 24 hónap volt, de a COVID-19 világjárvány miatt kérvényezhettük a szerződés megkötését 36 hónapra. 
3 A nemzeti irodával a 2021-1-RO01-KA131-HED-000005171 sz. Erasmus+ projektre kötött támogatási szerződés szerint, 

amelyet 2021.10.08-án írt alá az Országos Ügynökség, időtartama 26 hónap (2021. szeptember 01. – 2023. október 31.). 
 

A 2019-es KA103 projekt esetében éltünk a 36 hónaposra hosszabbítás lehetőségével, ennek 

következtében jelen pillanatban úgy tűnik, a keretet teljes egészében fel tudjuk használni. A 

szerződött minimális mobilitási számhoz (217) képest több mobilitás fog teljesülni a keret teljes 

felhasználása érdekében, ennek oka a szerződésben foglalt átlaghoz képest rövidebb, így olcsóbb 

mobilitások értékbeli kompenzálása a darabszám növelésével.  

A világjárvány hatásai (pl. utazási és más korlátozások, a tervezhetőség ellehetetlenülése) miatt 

valószínűleg visszafizetendő maradványunk lesz a 2020-as KA103-projekt esetében, főként a 

máshová át nem csoportosítható hallgatói kereteknél, annak ellenére, hogy éltünk a 24 helyett 36 

hónapra szóló szerződéskötés lehetőségével.  

 

II.2. KA107-es projektek (program- és partnerországok között megvalósuló mobilitások) 

 

A KA107-es programban való részvételünk jelenleg egy partnerországbeli intézményre, a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára alapul. A projekt sajátossága, hogy a 
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nem EU-s partnerországból bejövő (incoming) mobilitásra érkezők ösztöndíját is az EMTE kezeli, ezért 

a bejövő mobilitásokkal kapcsolatban ugyanaz az elszámolási kötelezettség – és a pályázati döntés 

meghozatalán kívül ugyanaz az adminisztráció – terhel, mint a kimenő (outgoing) mobilitások 

esetében. 

A KA107-es Erasmus+ mobilitási program keretében 2020 februárjában benyújtott negyedik 

pályázatunk is nyertes volt, a nemzeti irodával kötött 2020-1-RO01-KA107-078212 számú támogatási 

szerződés értéke 15.280 €, időtartama 36 hónap (2020. augusztus 1. – 2023. július 31.). A keret 

felhasználását a 2020/21-es tanévben kellett volna elkezdeni, de ezt megakadályozták a világjárvány 

miatti utazási és egyéb korlátozások, így a 2020/21-es tanévben egyetlen mobilitás sem valósult meg a 

folyamatban lévő 2019-es és 2020-as KA107 projektekben. 

A folyamatban lévő KA107-es projektjeink állapotát a 2020/21-es tanév végén az alábbi táblázat 

foglalja össze: 

 
KA107 

Mobilitás 

típusa 
Kategória 

2019-es KA107 projekt 2020-as KA107 projekt 2021-es 

projekt szerződött megvalósított szerződött megvalósított 

incoming 

SMS 

 

Támogatási keret 2.740 € 3.273 €* 6.600 € 0 € 

2021-ben, 

az új 

Erasmus+ 

program 

keretében 

nem volt 

KA171 

felhívás 

 

Mobilitások száma 1 1 2 0 

outgoing 

STA 

Támogatási keret 1.080 € 1.080 € 2.160 € 0 € 

Mobilitások száma 1 1 2 0 

incoming 

STA 

Támogatási keret 880 € 880 € 1.760 € 0 € 

Mobilitások száma 1 1 2 0 

outgoing 

STT  

 

Támogatási keret - - 1.080 € 0 € 

Mobilitások száma - - 1 0 

incoming 

STT 

Támogatási keret 880 € 0 € 880 € 0 € 

Mobilitások száma 1 0  1 0  

SOM  1.400 € 867* € 2.800 € 0 € 

Összesen: 
Támogatási keret 6.980 € 6.100€ 15.280 € 0 € 

Mobilitások száma 4 mobilitás 3 mobilitás** 8 mobilitás 0 mobilitás 

* A SOM-ból 533 €-t átcsoportosítottunk a bejövő tanulmányi mobilitáshoz (Vezetőtanács által jóváhagyva 2020.02.12-én). 

** A projekt keretében a negyedik és egyben utolsó mobilitás a 2021/22-es tanév elején valósult meg (incoming STA), az 

elszámolást idei év novemberében tervezzük beküldeni. 

 

II.3. Az ösztöndíjak mértéke 

 

Az Erasmus+ program keretében mobilitásra utazók ösztöndíjainak egységnyi összegeit a nemzeti 

irodák határozzák meg a projekt által kijelölt intervallumokon belül. A konkrét mobilitások esetében az 

egyéni támogatási szerződésekben feltüntetett ösztöndíjak helyességét az Európai Bizottság (EB) által 

fejlesztett Mobility Tool+ online követő eszköz igazolja vissza, ahová a projektekre vonatkozó 

szerződésekben vállalt kötelezettségeinknek megfelelően feltöltjük a mobilitások adatait.  

Az ösztöndíjak mértéke a 2019-es és 2020-as mobilitási projektek keretében azonos. 

 

A hallgatói tanulmányi mobilitás ösztöndíjak azokra az országokra vonatkozóan, amelyekben 

hallgatóink mobilitást teljesítettek a 2020/21-es tanévben: 
 

Fogadó ország Havi ösztöndíj Mobilitási program 

Portugália, Spanyolország, Svédország  520 € 
KA103 

Magyarország 470 € 
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A hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás ösztöndíja havi plusz 200 € a fentiekhez képest. 

A tanulmányi mobilitáson részt vevő hallgatók esetében havonta plusz 200 € kiegészítő szociális 

támogatás adódik a fenti összegekhez abban az esetben, ha a hallgató jogosult szociális ösztöndíjra az 

EMTE szabályai alapján.  

 

Az oktatók és a nem oktatói munkakörben dolgozó munkatársak mobilitásai esetében a végső 

ösztöndíjnak két összetevője van: a napi megélhetési támogatás, valamint az utazási támogatás. 

Mindkettő változik a fogadó intézmény országa, valamint a küldő és a fogadó intézmény közötti 

távolság függvényében (a távolság meghatározása az EB által erre a célra fejlesztett online 

kalkulátorral történik). A Vezetőtanács határozata értelmében minden kiutazó esetében a távolság az 

EMTE székhelye szerinti, azaz kolozsvári indulással került kiszámolásra. 

Az oktatók és felsőoktatási munkatársak napi megélhetési támogatása azon országokra vonatkozóan, 

amelyekben a kollégák mobilitást teljesítettek a 2020/21-es tanévben: 

 

Fogadó ország Napi megélhetési támogatás Mobilitási program  

Magyarország, Litvánia 140 € KA 103 

 

Az egyszeri utazási támogatás mértéke a küldő intézmény és a fogadó intézmény közötti egyirányú 

távolság függvényében
1
: 

 

Távolság Utazási támogatás / résztvevő Mobilitási program  

100–499 km között 180 € 

KA103 500–1999 km között 275 € 

2000–2999 km között  360 € 

 

II.4. Intézményközi megállapodások 

 

Tanulmányi és oktatási mobilitás csak azon felsőoktatási intézményekben teljesíthető, amelyekkel 

Erasmus+ intézményközi megállapodásunk (Inter-institutional Agreement, IIA) van az adott 

szakterületre. A Sapientia EMTE-nek 19 ország 58 intézményével van 154 Erasmus+ intézményközi 

szerződése. Ezek közül sok megállapodás lejárt a 2020/21-es tanévvel bezárólag, de az Európai 

Bizottság döntése alapján a papír alapú egyezmények érvényessége kiterjeszthető a 2021/22-es tanévre, 

és erre való hivatkozással júniusban e-mailt írtunk az érvényesség meghosszabbításának ügyében 

minden partnerünknek. Elméletileg a 2022/23-as tanévtől kezdődően kizárólag digitális formában 

megújított intézményközi egyezmények alapján (Digital IIA) lehet mobilitásokat bonyolítani 

felsőoktatási intézményekben, azonban az erre a célra fejlesztett platform nem működik megfelelően, 

ugyanakkor még nem került sor a digitális egyezmények aláírására vonatkozó belső eljárás 

kidolgozására sem, így az egyezmények digitális megújításának folyamata még nem kezdődhetett el. 

Az EMTE Erasmus-partnerintézményei országonként: magyarországi intézmény 28, bulgáriai 1, 

ciprusi 1, dániai 1, franciaországi 2, horvátországi 1, írországi 2, lengyelországi 3, lettországi 1, 

litvániai 1, németországi 3, olaszországi 3, portugáliai 1, spanyolországi 1, svédországi 1, szerbiai 2, 

szlovákiai 3, törökországi 2, ukrajnai 1.  

 

III. Megvalósult kimenő mobilitások – KA103 

  

A 2020/21-es tanévben 121 mobilitás valósult meg a KA103-as programon belül, ezeket mind a 

karok teljesítették. A mobilitások karok szerinti eloszlása: 

                                                           
1
 Az EB távolságkalkulátora: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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KA103 

Típus 
     Kar

 
Csíkszeredai Kar Kolozsvári Kar Marosvásárhelyi Kar 

SMS 20 
= 43 SM 

2 
= 12 SM 

5 
= 27 SM 

SMP 23 10 22 

STA 0 
= 6 ST 

2 
= 4 ST 

8 
= 29 ST 

STT 6 2 21 

Összesen:  49 16 56 

 

A pályázati felhívások megjelentetése a Vezetőtanács jóváhagyásával történt (lásd. jelen beszámoló 

I.9.), a hallgatói pályázatokat a Kari Erasmus Bizottságok bírálták el. 

 

III.1. Hallgatói mobilitások 

 

A 2020/2021-es tanévben a Sapientia EMTE hallgatói mobilitásainak száma összesen 82 volt, míg 

az előző tanévben 89, a visszaesés 7,87%. A 82 mobilitás eloszlása típusonként: 27 tanulmányi 

mobilitás és 55 szakmai gyakorlat mobilitás. 

 

A hallgatói mobilitások aránya 3,47% volt a teljes hallgatói létszámhoz
2
 viszonyítva, ez az 

arány az ezt megelőző tanévben 3,96% volt. A mobilitások karok szerinti eloszlása a következő: 
 

KA103 

Kar 
Hallgatói mobilitások 

összesen, 2020/2021 

Arány a hallgatói 

mobilitásokból 

Arány a karon belüli 

hallgatói létszámból
3
 

Csíkszeredai Kar  43 52,44% 4,94% 

Kolozsvári Kar 12 14,63% 4,29% 

Marosvásárhelyi Kar 27 32,93% 2,22% 

Összesen: 82 100% 3,47% 

 

Ebben a tanévben is a hallgatói mobilitások több mint felét a Csíkszeredai Kar teljesítette, és a karon 

belüli hallgatói létszámhoz képest is ez a kar teljesített a legjobban.  

 

III.1.a) Hallgatói tanulmányi mobilitások (SMS) 

 

A Sapientia EMTE diákjai a 2020/2021-es tanévben 27 tanulmányi mobilitás valósítottak meg, ez 

41,3%-os csökkenést jelent az előző tanévhez képest (46 SMS).  

Hallgatói tanulmányi ösztöndíjakra a tanéven belül 65.781 eurót fordítottunk a szociális 

kiegészítéssel együtt (33,03%-os csökkenés az előző tanévben SMS-re fordított 98.228 euróhoz 

képest). Tizenegy szociális esetünk volt, akik 9.585 € értékben kaptak kiegészítő támogatást. 

Az ösztöndíjak összegeit jelen beszámoló II.3. pontjában ismertetett módon állapítottuk meg. 

Tanulmányi mobilitást teljesített hallgatók eloszlása karok szerint: 
 

KA103 

Kar 2019/2020 SMS 2020/2021 SMS Változás előző tanévhez képest 

Csíkszeredai Kar  36 20 -44,44% 

Kolozsvári Kar 5 2 -60% 

Marosvásárhelyi Kar 5 5 0% 

Összesen: 46 27 -41,30% 

 

A tanulmányi mobilitások eloszlása a fogadó országok szerint: Magyarország 24, Spanyolország 2, 

Portugália 1 mobilitás.  

 

                                                           
2
 2365 

3
 CS 871; KV 280; MV 1214 
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III.1.b) Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitások (SMP) 

 

A 2020/21-es tanévben 87.721 eurót fordítottunk szakmai gyakorlat mobilitásokra (35,23% 

növekedés az előző tanévben SMP-re fordított 64.867 euróhoz képest), ebből az összegből 55 SMP-t 

szerveztünk (27,91% növekedés az előző, a világjárvány által erősen befolyásolt 2020-as nyáron 

teljesített 43 SMP-hez képest).  

Szakmai gyakorlat mobilitást teljesített hallgatók eloszlása karok szerint: 
 

KA103 

Kar 2019/2020 SMP 2020/2021 SMP Változás előző tanévhez képest 

Csíkszeredai Kar 21 23 9,52% 

Kolozsvári Kar 3 10 233,33% 

Marosvásárhelyi Kar 19 22 15,79% 

Összesen: 43 55 27,91% 

 

2021 nyarán az 55 szakmai gyakorlat mobilitásból 11-et végzett hallgatók teljesítettek (20% az 

előző tanév 41,86%-ához képest), közülük 8 végzett diák szakmai gyakorlata jelen beszámoló 

kéziratának lezárásakor még folyamatban van. 

A szakmai gyakorlat mobilitások eloszlása a fogadó országok szerint: Magyarország 54, 

Spanyolország 1 mobilitás.  

A szakmai gyakorlat mobilitások minőségének problémája ügyében elmozdulás nem történt: 

intézményként kötelességünk a mobilitások minőségének biztosítása, viszont szakmai gyakorlat 

esetén ezt továbbra sem tudjuk szavatolni. Megfelelő számú, ellenőrzött szakmai gyakorlat helyszín 

hiányában hallgatóink a fogadó intézményeket saját maguk kutatják fel tanáraik, ismerőseik, rokonaik, 

diáktársaik és az internet segítségével. Fontos lenne, hogy a szakkoordinátorok szűrőként működjenek, 

de eddig csak minimális számban kellett fogadó intézményt változtatni szakkoordinátori elutasítás 

miatt. 

 

III.2. Oktatási célú mobilitások (STA) 

 

A 2020/2021-es tanévben a Sapientia EMTE tanárai 10 oktatási mobilitást teljesítettek (az előző 

tanévben teljesített 34 STA mobilitáshoz képest 70,59%-os csökkenés), amelyre 8.520 eurót 

fordítottunk (-69,69% az előző tanévben ráfordított 28.110 euróhoz képest). Az ösztöndíjak jelen 

beszámoló II.3. pontjában ismertetett módon kerültek megállapításra. 

A 2020/2021-es tanévben teljesített STA mobilitások eloszlása karokra lebontva: 
 

KA103 

Kar 
2019/2020 

STA 

Arány a kar 

főállású 

oktatóiból 

2020/2021 

STA 

Arány a kar 

főállású 

oktatóiból 

Mobilitások 

számának 

változása 

Csíkszeredai Kar 13 17,11% 0 - - 

Kolozsvári Kar 4 11,43% 2 5,88% -50% 

Marosvásárhelyi Kar 17 18,89% 8 8,79% -52,94% 

Összesen: 34 16,92% 10 5,03% -70,59% 

 

Mobilitások eloszlás fogadó országok szerint: Magyarország 10. 

A „beragadt” 2019-es és 2020-as STA mobilitásokat fentebb az I.10. foglalja össze. 
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III.3. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitásai (STT) 

 

A 2020/2021-es tanévben 29 felsőoktatási munkatárs képzési célú mobilitása valósult meg, ez 

17,14%-os visszaesést jelent, az ösztöndíjakra 22.770 eurót fordítottunk (-15,79% az előző tanévben 

ráfordított 27.040 euróhoz képest). Az ösztöndíjakat jelen beszámoló II.3. pontjában ismertetett módon 

állapítottuk meg. 

A 2020/2021-es tanévben teljesített STT mobilitások eloszlása: 

 
KA103 

Kar 
2019/2020 

STT 

2020/2021 

STT 

Mobilitások számának 

változása 

Csíkszeredai Kar  15 6 -60% 

Kolozsvári Kar 2 2 0% 

Marosvásárhelyi Kar 14 21 50% 

Rektori Hivatal 4 0 - 

Összesen: 35 29 -17,14% 

 

Eloszlás fogadó országok szerint: Magyarország 28, Litvánia 1. 

A „beragadt” 2019-es és 2020-as STT mobilitásokat fentebb az I.10. foglalja össze. 

 

IV. Bejövő mobilitások – KA103 

 

Az Erasmus+ programon belül a Sapientia EMTE-ről a 2020/21-es tanévben is jelentősen több 

hallgató utazott ki tanulmányi mobilitásra, mint ahányan hozzánk jöttek ugyanezen célból.  

Az oktatási mobilitásra érkezők számának növekedési tendenciáját hátrányosan befolyásolta az 

online oktatási rend, a képzési mobilitások terén azonban nem tapasztalható visszaesés az előző 

tanévhez képest.  

 

IV.1. Tanulmányi mobilitásra érkezett hallgatók: 3 fő (+50%). 

 

Karok szerint: 
KA103 

Kar 2019/2020 2020/2021 Változás 

Csíkszeredai Kar  0 1 - 

Kolozsvári Kar 2 2 0% 

Marosvásárhelyi Kar 0 0 - 

Összesen: 2 3 +50% 

 

A 2020/2021-es tanévben mindhárom incoming diák a második félévben volt az EMTE-n, a 

Csíkszeredai Kar vendége a MATE Kaposvári Campusáról érkezett, a Kolozsvári Karra egyik diák a 

MATE-ről, másik a Miskolci Egyetemről jött. 

 

IV.2. Szakmai gyakorlat mobilitásra érkezett hallgatók: 0 fő (előző tanévben: 0 fő).  

 

IV.3. Oktatási mobilitásra érkezett: 6 oktató (-76%). Küldő országok szerint: Magyarország 5, 

Lengyelország 1. Az Erasmus+ program keretében érkezett oktatók eloszlása a fogadó karok szerint:  

 
KA103 

Kar 2019/2020 2020/2021 Változás 

Csíkszeredai Kar  14 1 -92,86% 

Kolozsvári Kar 8 2 -75% 

Marosvásárhelyi Kar 3 3 0% 

Összesen: 25 6 -76% 
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IV.4. Képzési célú mobilitásra érkezett: 28 felsőoktatási munkatárs (+3,7%), ebből 27-en 

Magyarországról érkeztek, 1 fő pedig Felvidékről. Eloszlás fogadó egységek szerint: 

 
KA103 

Kar 2019/2020 2020/2021 Változás 

Csíkszeredai Kar  14 21 50% 

Kolozsvári Kar 6 4 -33,33% 

Marosvásárhelyi Kar 7 3 -57,14% 

Rektori Hivatal 0 0 - 

Összesen: 27 28 3,7% 

 

V. A KA107 programon belül megvalósult kimenő és bejövő mobilitások: 0.  

 

VI. Erasmus+ stratégiai partnerségek / együttműködési célú partnerségek (KA2) 

 

Az Erasmus+ program támogatja a stratégiai partnerségeket – új nevükön együttműködési 

partnerségek – , amelyek célja „innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításnak 

támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét 

támogató közös kezdeményezések megvalósítása.” Egyetemünknek a 2020/21-es tanévben nyolc 

stratégiai partnerség projektje volt megvalósítási folyamatban, az alábbiak szerint: 
 

KA2 

Projekt száma Fő pályázó 
EMTE részéről 

partner kar 
Projekt címe 

Megvalósítási 

periódus 

2018-1-HR01-

KA204-047430 

Turisticka i 

ugostiteljska skola 

Dubrovnik (TUSDU) 

(HR) 

Csíkszeredai Kar 

Cultural knowledge and 

language competences as a 

means to develop the 21st 

century skills 

36 hónapra 

hosszabbítva 

(2018.09.01. – 

2021.08.31.) 

2018-1-HU01-

KA203-047766 

HÉTFA Kutatóintézet 

és Elemző Központ 

(HU) 

Csíkszeredai Kar 

iFEMPOWER – Interactive and 

mentorship based FEMale 

emPOWERment in the field of 

entrepreneurship 

36 hónap 

(2018.09.01. – 

2021.08.31.) 

2019-1-ES01-

KA204-064957 

Universitat de València 

(ES) 
Kolozsvári Kar 

Linguistic Assertiveness for 

Minority Language Speakers 

(LISTEN) 

36 hónapra 

hosszabbítva 

(2019.09.01. – 

2022.08.31.) 

2019-1-HU01-

KA203-061233 

HÉTFA Kutatóintézet 

Kft. (HU) 
Kolozsvári Kar 

Innovative and smart module 

FOr potential Research 

Managers and Administrators 

in higher educaTION 

(foRMAtion) 

40 hónapra 

hosszabbítva 

(2019.09.01. – 

2022.12.31.) 

2020-1-RO01-

KA203-079899 
Sapientia EMTE

*
 

Marosvásárhelyi 

Kar (dr. Sántha 

Ágnes) 

Enhancing volunteering and its 

recognition in higher education 

curricula and on the labour 

market in Eastern Europe 

24 hónap 

(2020.11.01. – 

2022.10.31.) 

2020-1-HU01-

KA203-078719  

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (HU) 
Kolozsvári Kar 

Interdisciplinary training on 

EU security, resilience and 

sustainability – EUSecure 

SimMOO 

36 hónap 

(2020.09.01.–

2023.08.31.) 

2020-1-HU01-

KA203-078799 

Debreceni Egyetem 

(HU) 
Csíkszeredai Kar 

HEAlthy Life ALLiance for 

Health Tourism Education 

Development and 

Reorganisation 

36 hónap 

(2020.09.01.–

2023.08.31.) 

2020-1-HU01-

KA203-078828 

Hello Wood (HU) 

 

Marosvásárhelyi 

Kar  

The Builder Method – action-

oriented educational 

approaches in architecture 

36 hónap 

(2020.09.01.–

2023.08.31.) 
*
Ez az első olyan nyertes Erasmus+ stratégiai partnerség pályázat, amelynek az EMTE a fő pályázója. 

Partnerek: Debreceni Egyetem, Selye János Egyetem; kapott támogatás: 69.630 €.  
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A 2020/21-es tanévben, 2021 tavaszán az EMTE a következő három partnerségi együttműködés 

projekt (KA220) megpályázásában vett részt az Erasmus+ együttműködési partnerségeken belül: 

 

KA220 

Projekt típus, 

terület 
Fő pályázó 

EMTE részéről 

partner kar 
Projekt címe Státus 

KA220-HED, 

felsőoktatás 

Debreceni Egyetem 

(HU) 

Csíkszeredai Kar (dr. 

Bálint Emese Éva) 

INnovative Digital 

DEvelopment of 

HEalth Pedagogics 

(INDEHEP) 

nyertes 

KA220-VET, 

szakképzés 

Alföldi 

Agrárszakképzési 

Centrum Galamb 

József Mezőgazdasági 

Technikum és 

Szakképző Iskola (HU) 

Marosvásárhelyi Kar 

(dr. Nyárádi Imre 

István) 

Precision 

Horticulture – 

Vocational Education 

4.0 in Agricultural 

Sector  

eredményhirdetésre 

vár 

KA220-ADU, 

felnőtt tanulás 

HÉTFA Kutatóintézet 

Kft. (HU) 

Csíkszeredai Kar (dr. 

Gergely Orsolya) 
iFEMPOWER 2.0 

eredményhirdetésre 

vár 

 

VII. Az új Erasmus+ program (2021-2027-es uniós költségvetési ciklus) 

 

2021-től új Erasmus+ program lépett életbe a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus erejéig, 

amelyet az Európai Bizottság valósít meg.  

Az EMTE megpályázta és megnyerte a jogot az új Erasmus+ programban való részvételre, lásd 

fentebb I.6. Az új program alapelveit, az EMTE mennyiségi és minőségi vállalásait, az EMTE-n belül a 

digitális átállás érdekében megoldandó feladatokat a tavalyi szenátusi beszámoló VIII. fejezete 

részletezte.  

Az Európai Bizottság megbízásából az Országos Ügynökség részéről 2021 tavaszán meghirdetésre 

kerültek az új programon belül az első, KA131 jelű mobilitási projekt pályázatok, a felsőoktatási 

pályázaton az EMTE is részt vett, bővebben lásd fentebb (I.4., I.5. és II.1.). A mobilitási projekteken 

belül használatos intézményközi egyezmények megújításáról lásd fentebb II.4. 

Idén tavasszal meghirdették az új program első együttműködési partnerség projekt pályázatait is, az 

EMTE a VI. fejezetben felsorolt pályázatokban vett részt partnerként.  

 

VIII. Egyéb nemzetközi mobilitások a 2020/2021-es tanévben: CEEPUS  
 

Hálózat Kiutazó tanár  Kiutazó diák  Bejövő diák  Bejövő tanár  

CIII-HU-0019-16-2021 

International Cooperation in Computer Science 
0 0 0 0 

CIII-RO-0010-15-2021 

Teaching and Learning Bioanalysis 
0 0 0 0 

CIII-HU-0028-14-2021 

Active Methods in Teaching and Learning 

Mathematics and Informatics 

0 
2  

(virtuális mobilitás) 
0 0  

Összesen: 0 2 (virtuális) 0 0 

 

 

Kolozsvár, 2021. október 26. 


