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2414 /2020.10.30. 
szenátusi határozat – 4. 
melléklet 

  

Beszámoló  
a 2019/2020-as tanév Erasmus+ mobilitási tevékenységéről  
és a 2018-as és 2019-es támogatási keretek felhasználásáról 

 
Készítette: Páll Zita intézményi Erasmus+ koordinátor 

 
 
Jelen beszámoló a Sapientia EMTE-nek a 2019/2020-as tanévben lebonyolított Erasmus+ 

mobilitási tevékenységéről szól, valamint a 2018-as és 2019-es mobilitási projektek kereteinek 
felhasználásáról. Adott keret felhasználása nem kötődik szigorúan egy adott tanévhez.  

 
I.  Eredmények, események 
 

1. A 2019/20-as tanévvel bezárólag a Sapientia EMTE összesen 1509 kimenő mobilitást 
valósított meg az Erasmus-programon belül, ebből 1498 mobilitást a programországok 
vonatkozásában (KA103), és 11 mobilitást a partnerországok vonatkozásában (KA107).  

A 2019/20-as tanévben ebből 160 kimenő mobilitás valósult meg (158 a KA103-on belül és 2 a 
KA107-en belül), ami 45,02%-os visszaesést jelent az outgoing mobilitások össz-számát tekintve 
az előző, rekordot felállító tanévhez képest. 

 
2. A KA103-as programon belül megvalósított 1498 mobilitás eloszlása: 
 
2.a. Típusonként: 434 szakmai gyakorlat mobilitás (SMP), 408 tanulmányi mobilitás (SMS), 

361 képzési mobilitás (STT) és 295 oktatási mobilitás (STA). 
 
2.b. Keretenként:  
2013-as KA103 keret (elszámolt): 131 
2014-es KA103 keret (elszámolt): 196 
2015-ös KA103 keret (elszámolt): 181 
2016-os KA103 keret (elszámolt): 279 
2017-es KA103 keret (elszámolt): 288 
2018-as KA103 keret (nem elszámolt, de végleges): 322 
2019-es KA103 keret (folyamatban): 101. 
 
2.c. Az Erasmus-programba való belépésünk, azaz 2013 óta elmúlt 7 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 
SMS (408) 42 61 64 70 77 48 46 
SMP (434) 31 65 91 50 63 91 43 
STA (295) 32 41 34 42 52 60 34 
STT (361) 26 29 43 68 71 89 35 
Összesen (1498): 131 196 232 230 263 288 158 
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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 és 2019/20-as tanévben megvalósult 
mobilitásokat jelölik): 

 
KA103 

Típus    
Kar

 Csíkszeredai Kar(ok) Kolozsvári Kar Marosvásárhelyi Kar Rektori Hivatal 

SMS 
(408) 

239 
(15+33+36+38+49+32+36) 

73 
(17+10+11+11+11+8+5) 

96 
(10+18+17+21+17+8+5) 0 

SMP 
(434) 

250 
(12+49+60+31+35+42+21) 69 (10+7+10+8+12+19+3) 115 

(9+9+21+11+16+30+19) 0 

STA 
(295) 

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

76 
(11+14+10+13+14+10+4) 

99 
(8+9+7+14+20+24+17) 0 

STT 
(361) 

129 
(14+11+18+21+22+28+15) 53 (2+6+8+12+12+11+2) 122 

(6+5+10+25+24+38+14) 57 (4+7+7+10+13+12+4) 

Összesen 
(1498): 738 271 432 57 

 
A Csíkszeredai Kar messze a legkiemelkedőbben teljesített az elmúlt 7 tanévben, a legtöbb 

hallgatói mobilitást ez a kar szervezte, és megvalósított mobilitásainak száma (738) meghaladja a 
másik két kar által szervezett mobilitások összegét (703).  

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

részvétel tekintetében a Sapientia EMTE számára a 2019/20-as tanév volt a harmadik. 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 három 
tanévben 28 (9+12+7) mobilitás valósult meg, amelyből kimenő mobilitás 11 (6+3+2), és bejövő 
mobilitás 17 (3+9+5) volt. 

 
4. Sikeres intézményi pályázatokat nyújtottunk be 2020 elején a 2020-as KA103-as és KA107-

es mobilitási projektekre, amelyek eredményeit lentebb az 5. pont foglalja össze. 
 
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-KA107-047431  14 993 € elszámolás beküldve, elfogadásra vár 
2018-1-RO01-KA103-047418 473 825 € folyamatban 

folyamatban 
(1 325 430 € 

értékben) 
2019 

2019-1-RO01-KA103-061451 405 685 € folyamatban 

2019-1-RO01-KA107-061450 6 980 € folyamatban 

2020 
2020-1-RO01-KA103-078211 438 940 € folyamatban 

2020-1-RO01-KA107-078212 15 280 € szerződéskötés folyamatban 
 
Jelenleg négy el nem számolt Erasmus+ mobilitási projektünk van megvalósítási 

folyamatban, amelyek összértéke meghaladja az 1 millió 300 ezer eurót. A kapott támogatások 
felhasználása a program szabályainak, az EMTE mobilitási szabályzatainak és a támogatási-
pénzügyi szerződésekben foglaltaknak megfelelően történik. 

 
6. A 2021-ben induló új Erasmus-programban csak azok az intézmények vehetnek részt, 

amelyek a 2021-2027 programciklusra is érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (Erasmus 
Charter for Higher Education, ECHE) rendelkeznek. Az új Charta megszerzéséhez az EMTE 
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pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által meghirdetett Erasmus Felsőoktatási Charta 2021-2027 
című pályázati felhívás keretében, amelynek meghosszabbított beadási határideje 2020. május 26. 
volt. A pályázat Erasmus Policy Statement (EPS) részének konkrét szövegét – amely az új elvek 
betartása melletti elköteleződést, valamint a megvalósítandó konkrét minőségi és mennyiségi 
célokat tartalmazza – az EMTE Szenátusának 2020. május 15-i megbízása alapján a Vezetőtanács 
2020. május 20-án fogadta el. A pályázat eredményéről 2020 októberének második felében kellett 
volna értesítést kapnunk az EB-től, de jelen beszámoló kéziratának lezárásáig ez nem érkezett meg.  

 
7. Módosításra került az EMTE hallgatói mobilitási szabályzata, a módosításokat 2020. 

március 27-én fogadta el az EMTE Szenátusa. Végzett hallgatók szakmai gyakorlat mobilitása 
esetén is kötelező a 80%-os előleg kifizetése a program előírásai szerint, ezért a szabályzatunk 
kiegészítésre került azzal, hogy Erasmus+ mobilitást kezdő végzett hallgatónak kezessel kell 
rendelkeznie. 

 
8. A COVID-19 világjárvány következtében: 
– szükségessé vált az Erasmus+ vis maior esetek kezelési eljárásának kidolgozása és életbe 

léptetése, az eljárást a programot felügyelő Országos Ügynökség útmutatásai alapján készítettük el, 
és az EMTE Szenátusa 2020. március 27-én hagyta jóvá; ez az eljárás képezte alapját a második 
féléves tanulmányi mobilitások elszámolásának, amelyek a program értelmezésében mind vis maior 
esetnek számítottak; 

– bevezetésre került egy kétnyelvű felelősségvállalási nyilatkozat, amelynek megléte a 
Vezetőtanács 2020. június 10-i határozata értelmében a továbbiakban feltétele az Erasmus+ 
mobilitások dékán, illetve felettes általi engedélyezésének. 

 
9. 2020. március 3-4. periódusban a karokon megszerveztük az Erasmus+ hallgatói 

mobilitásokat népszerűsítő hagyományos Erasmus+ Open Doors tájékoztató és beszélgetés 
rendezvényt diákok és szakkoordinátorok számára, amelyen bemutattuk a programot, és 
mobilitáson már részt vett diákjaink beszéltek élményeikről, tapasztalataikról. A tavalyihoz hasonló 
módon a három helyszínen összesen 124 érdeklődőt vonzott a rendezvény: 80-at a Csíkszeredai 
Karon, 15-öt a Kolozsvári Karon, míg a Marosvásárhelyi Karon 29-et. A rendezvényről szóló 
fényképes beszámolókat megjelentettük a kari honlapokon és a kari Facebook-oldalakon. 

 
10. A tanév folyamán meghirdetett Erasmus+ mobilitási pályázatok: 
– 2019. szeptember 18-án hirdettük meg hallgatók számára a második félévre szóló KA103 

tanulmányi mobilitás pótpályázatot, amelyre 16 hallgató jelentkezett; 
– 2019. szeptember 19-én jelentettük meg a KA107 programon belül a 2019/20-as tanévre szóló 

oktatási mobilitás pályázatot, amelyre két tanár jelentkezett; 
– 2020. február 27-én meghirdettük hallgatók számára a 2020/21-es teljes tanévre szóló KA103 

tanulmányi mobilitás (SMS) pályázatot, valamint a 2020 nyarára szóló szakmai gyakorlat mobilitás 
(SMP) pályázatot; a COVID-19 világjárvány miatt a pályázást a határidő lejárta előtt 
felfüggesztettük, majd április 1-én online formában újraindítottuk; az SMP pályázatra 72-en, az 
SMS pályázatra 28-an jelentkeztek; 

– 2020. június 3-án tettük közzé a 2020/21-es tanévre szólóan a KA103 oktatási mobilitás (STA) 
pályázati felhívást, valamint munkatársak képzési mobilitás (STT) pályázati felhívását, a STA 
felhívásra 57 pályázat érkezett, a STT felhívásra 84-en jelentkeztek. 

 
11. A tanév során 2019 októberében Kolozsváron és 2020. február végén Bukarestben részt 

vettünk az Országos Ügynökség által szervezett szokásos Erasmus+ tájékoztató 
szemináriumokon, ahol többek közt a következő, 2020-2027 közötti periódus Erasmus-
programjával kapcsolatos újdonságokkal, az ECHE-pályázattal, valamint a program különböző 
aspektusaival és lebonyolításával kapcsolatban kaptunk hasznos információkat, illetve lehetőségünk 
volt tapasztalatot cserélni más egyetemek koordinátoraival.  
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Ugyanakkor 2020 folyamán részt vettünk minden olyan webináriumon és zoom találkozón, 
amelyet az Országos Ügynökség szervezett vagy ajánlott a program készülő újdonságaival és a 
járványhelyzetre adott megoldásokkal kapcsolatban. 

 
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 2019/2020-as 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 158 Erasmus+ mobilitást valósítottunk meg a KA103-as program keretében, 

ebből 57 mobilitást a 2018-as projektből, és 101 mobilitást a 2019-es projektből fizettük.  
A megvalósult mobilitások száma a COVID-19 világjárvány miatt közel felére csökkent az 

előző tanévhez képest. A mobilitásokat a következő táblázat foglalja össze, és bővebben a III. 
fejezet tárgyalja: 
 
KA103 

Mobilitás típusa 

A 2018/2019-es tanévben 
megvalósult mobilitások A 2019/2020-as tanévben megvalósult mobilitások 

Száma Értéke Száma Változás Értéke Változás 

Hallgatói tanulmányi 
mobilitás (SMS) 

48 108 342 € 46* -4,17% 98 228 €* -9,34% 

Hallgatói szakmai gyakorlat 
mobilitás (SMP) 

91 134 816 € 43** -52,75% 64 867 €** -51,88% 

Oktatási célú mobilitás (STA) 60 48 005 € 34*** -43,33% 28 110 €*** -41,44% 

Munkatársak képzési célú 
mobilitása (STT) 

89 57 575 € 35**** -60,67% 27 040 €**** -53,04% 

Összesen: 288 mobilitás 348 738 € 158 
mobilitás -45,14%  218 245 € -37,42% 

 

*melyből 20 mobilitás 52 915 € értékben a 2018-as projektből, és 26 mobilitás 45 313 € értékben a 2019-es projektből 
**melyből 26 mobilitás 35 232 € értékben a 2018-as projektből, és 17 mobilitás 29 635 € értékben a 2019-es projektből 
***melyb ől 8 mobilitás 6635 € értékben a 2018-as projektből, és 26 mobilitás 21 475 € értékben a 2019-es projektből 
****melyb ől 3 mobilitás 2330 € értékben a 2018-as projektből, és 32 mobilitás 24 710 € értékben a 2019-es projektből 
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A 2018-as, 2019-es és 2020-as KA103 projektek helyzete a 2019/20-as tanév végén: 
 
KA103  

Mobilitás 
típusa 

Kategória 
2018-as projekt 1 2019-es projekt2 2020-as 

projekt 3
, 

szerződött szerződött megvalósított szerződött megvalósított 

Hallgatói 
tanulmányi 
mobilitás (SMS) 
 

Támogatási 
keret 

195 000 € 133 183 € 130 000 € 63 779 € 130 000 € 

Mobilitások 
száma 

75 56 50 35 60 

Hallgatói 
szakmai 
gyakorlat 
mobilitás (SMP) 

Támogatási 
keret 

108 000 € 170 048 € 97 920 € 29 635 € 118 800 € 

Mobilitások 
száma 

55 117 50 17 50 

Oktatási célú 
mobilitás (STA) 

Támogatási 
keret 

57 900 € 53 020 € 56 840 € 21 475 € 64 170 € 

Mobilitások 
száma 

60 66 56 26 62 

Munkatársak 
képzési célú 
mobilitása 
(STT) 

Támogatási 
keret 

49 725 € 54 645 € 62 525 € 24 710 € 64 170 € 

Mobilitások 
száma 

51 83 61 32 62 

Szervezési 
támogatás 
(SOM) 

 63 200 € 62 929 € 58 400 € 37 000 €* 61 800 € 

Összesen: 

Támogatási 
keret 

473 825 € 473 825 € 405 685 € 176 599 € 438 940 € 

Mobilitások 
száma 

241 
mobilitás 

322 mobilitás  
217 

mobilitás 
110 mobilitás 234 mobilitás 

*A megvalósított 110 mobilitás után járó SOM összeg (az első 100 mobilitás után 350 €/mobilitás, a 101. 
mobilitástól 200 €/mobilitás).  

 
Tavalyi beszámolómban azt jeleztem előre, hogy a 2018-as KA103 projekt esetében a 

szerződés meghosszabbítása nem igényelhető, és a kapott összeget nem tudjuk teljes egészében 
felhasználni, lesz visszafizetendő maradványunk a szükségesnél nagyobb összegű támogatás és a 
drasztikusan lecsökkent tanulmányi mobilitási hajlandóság összeadódása miatt – a COVID-19 
járvány hatására azonban mégis meghosszabbíthatóvá vált a projekt időtartama, így a keretet teljes 
egészében fel tudtuk használni. A szerződött minimális mobilitási számhoz (241) képest azonban 
81-el több mobilitást szerveztünk (322) a teljes keret felhasználása céljából, ennek okai: 
hallgatóknál a magasabb összegű ösztöndíjjal járó tanulmányi mobilitások számának visszaesése 
több szakmai gyakorlattal volt kompenzálható, ugyanakkor az oktatási/képzési mobilitások esetén a 
megítélt támogatási keret magasabb ösztöndíj-átlagot vett figyelembe mobilitásonként, mint 
amennyibe a megvalósult mobilitások kerültek. A projekt elszámolása azután fog megtörténni, 
miután lezárul a hozott kreditek elismerésének folyamata, teljessé válnak a papír alapú dossziék, és 
engedélyt kapunk a határidő előtti elszámoláshoz a nemzeti irodától.  

                                                           
1 A nemzeti irodával a 2018-1-RO01-KA103-047418 sz. Erasmus+ projektre kötött támogatási szerződés szerint, 
időtartama eredetileg 24 hónap (2018. június 01. – 2020. május 31.), de a COVID-19 világjárvány miatt 
kérvényezhettük a meghosszabbítását 36 hónaposra, 2021. május 31-i befejezéssel, amelyre nézve 2020.05.20-án írta 
alá az Országos Ügynökség a szerződéskiegészítést. 
2 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. 
3
 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.  
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A világjárvány okozta utazási korlátozások időtartamának elhúzódása miatt valószínűleg 
visszafizetendő maradványunk lesz a 2019-es és 2020-as KA103-projektek esetében, annak 
ellenére, hogy éltünk a 36 hónaposra hosszabbítás lehetőségével. 

A 2020-as projektünk az utolsó az Erasmus+ programban, a következő KA103-as projektre már 
a következő uniós költségvetési ciklus (2021-2027) új Erasmus-programjának elvei és szabályai 
vonatkoznak majd. 

 
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 
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 2018-1-RO01-KA107-047431 számú, 14 993 € értékű második KA107-es projektünk a tanév 
során teljes egészében felhasználásra került, az elszámolást beküldtük, és elfogadásra vár. 

A KA107-es Erasmus+ mobilitási program keretében 2019 januárjában benyújtott harmadik 
pályázatunk is nyertes volt, a nemzeti irodával kötött 2019-1-RO01-KA107-061450 számú 
támogatási szerződés értéke 6980 €, időtartama 24 hónap (2019. augusztus 1. – 2021. július 31.), 
egyelőre nem kértük a periódus meghosszabbítását. A keretben már csak egy 5 napos 
oktatási/képzési incoming mobilitásra elegendő összeg van, amely remélhetően felhasználása kerül 
jövő év közepéig, a járványhelyzet alakulásának függvényében.  

 
A 2019/20-as tanévben megvalósult KA107-es mobilitásokat a 2018-as és a 2019-es 

projektekből fizettük, a következőképpen: 
 
KA107  

Mobilitás típusa 
A 2018/2019-as tanévben 
megvalósult mobilitások 

A 2019/2020-as tanévben megvalósult mobilitások 

Száma Értéke Száma Változás Értéke Változás 
Hallgatói tanulmányi 
mobilitás (SMS) – incoming 

3 9 340 € 3* 0% 10 513 €* +12,56% 

Oktatási célú mobilitás 
(STA) – outgoing 

2 1 960 € 2**  0% 2 160 €**  +10,20% 

Oktatási célú mobilitás 
(STA) – incoming 

4 5 480 € 2***  -50% 2 180 €***  -60,22% 

Munkatársak képzési célú 
mobilitása (STT) – outgoing 

1 1 080 € 0 - 0 - 

Munkatársak képzési célú 
mobilitása (STT) – incoming 

2 1 760 € 0 - 0 - 

Összesen: 12 mobilitás 19 620 € 7 mobilitás -41,67% 14 853 € -24,30% 
 

* melyből 2 mobilitás 7240 € értékben a 2018-as projektből, és 1 mobilitás 3273 € értékben a 2019-es projektből 
**  melyből 1 mobilitás 1080 € értékben a 2018-as projektből, és 1 mobilitás 1080 € értékben a 2019-es projektből 
***  melyből 1 mobilitás 1300 € értékben a 2018-as projektből, és 1 mobilitás 880 € értékben a 2019-es projektből 

 
A 2018-as KA107-es keretből 7 mobilitás valósult meg, ebből három a 2018/19-as tanévben (1 

outgoing STT mobilitás, 2 incoming STA mobilitás), és négy a 2019/20-as tanévben (1 outgoing 
STA, 1 incoming STA és 2 incoming SMS).  

A 2019-as KA107-es keretből a 2019/20-as tanévben 3 mobilitás valósult meg (1 outgoing 
STA, 1 incoming STA és 1 incoming SMS). 
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A még le nem zárt KA107-es projektjeinket az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

KA107 

Mobilitás 
típusa 

Kategória 
2018-as projekt 4 2019-es projekt5  2020-as 

projekt 6 szerződött megvalósított szerződött megvalósított 

incoming 
SMS 
 

Támogatási 
keret 

4 313 € 7 240 € 2740 € 3273 €*  6 600 € 

Mobilitások 
száma 

1 2 1 1 2 

incoming 
SMP 
 

Támogatási 
keret 

3 380 € 0 € - - - 

Mobilitások 
száma 

1 0 - - - 

outgoing 
STA 

Támogatási 
keret 

1 440 € 1 080 € 1080 € 1080 € 2 160  € 

Mobilitások 
száma 

1 1 1 1 2 

incoming 
STA 

Támogatási 
keret 

1 160 € 3 620 € 880 € 880 € 1 760  € 

Mobilitások 
száma 

1 3 1 1 2 

outgoing 
STT  
 

Támogatási 
keret 

1 440 € 1 080 € - - 1 080 € 

Mobilitások 
száma 

1 1 - - 1 

incoming 
STT 

Támogatási 
keret 

1 160 € 0 € 880 € 0 € 880  € 

Mobilitások 
száma 

1 0  1 0  1 

SOM  2 100 € 1 973 € 1400 € 867 €*  2 800 € 

Összesen: Támogatási 
keret 

14 993 € 14 993 € 6980 € 6100 €* *  15 280 € 

Mobilitások 
száma 

6 mobilitás 7 mobilitás 4 mobilitás 3 mobilitás 8 mobilitás 

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

**  Még egy, 880 € értékű (5 napos) incoming ST mobilitás megvalósítása maradt hátra. 
 
II.3. Az ösztöndíjak mértéke 
 

Az Erasmus+ programban a 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 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 2018-as és 2019-es mobilitási projektek keretében azonos. 
 
A hallgatói tanulmányi mobilitás ösztöndíjak azokra az országokra vonatkozóan, amelyekben 

hallgatóink mobilitást teljesítettek a 2019/20-as tanévben: 

                                                           
4 2018-1-RO01-KA107-047431, elszámolás elfogadása az Országos Ügynökség részéről folyamatban 
5 2019-1-RO01-KA107-061450 (24 hónap, 2019.08.01. – 2021.07.31.) 
6
 2020-1-RO01-KA107-078212, szerződéskötés folyamatban, a COVID-19 világjárvány miatt kértük a projekt 

kiterjesztését 24 hónaposról 36 hónaposra (megvalósítási periódus: 2020. augusztus 01. – 2023. július 31.) 
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Fogadó ország Havi ösztöndíj Mobilitási program 

Írország, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország  

520 € 
KA103 

Magyarország 470 € 

 
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 ösztöndíja azokra az országokra vonatkozóan, 
amelyekben a kollégák mobilitást teljesítettek a 2019/20-as tanévben: 

 

Fogadó ország Napi megélhetési támogatás Mobilitási program  

Dánia 180 € 
KA103 Franciaország, Németország, Olaszország 160 € 

Magyarország, Szlovákia 140 € 
Partnerországok (esetünkben: Ukrajna) 180 € KA107 

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

egyirányú távolság függvényében7: 
 

Távolság Összeg / résztvevő Mobilitási program  

10 és 99 km 20 € 

KA103, KA107 
100–499 km között 180 € 
500–1999 km között 275 € 
2000–2999 km között  360 € 
 

II.4. Intézményközi megállapodások 
 
A hallgatók szakmai gyakorlat mobilitásának kivételével egyéni mobilitás csak azon 

felsőoktatási intézményekben teljesíthető, amelyekkel Erasmus+ intézményközi megállapodásunk 
(inter-institutional agreement) van az adott szakterületre nézve. Sapientia EMTE-nek 19 ország 54 
intézményével van 148 érvényes Erasmus+ intézményközi szerződése, ezek közül sok szerződés 
lejár a 2020/21-es tanévvel bezárólag, de az Európai Bizottság döntése alapján ezen szerződések 
érvényessége automatikusan kiterjed a 2020-as projektek keretében megvalósuló mobilitásokra is. 

Partnerintézmények száma országonként: magyarországi intézmény 26, 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 
1, törökországi 2, ukrajnai 1.  

                                                           
7 Az EB által támogatott távolságkalkulátor: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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A 2021-es Erasmus projektektől kezdődően érvényes intézményközi szerződéseket elvileg 
kizárólag digitális formában, az Erasmus Dashboard online felületen lehet majd megkötni, 
viszont az Inter-Institutional Agreement Manager élesítését az Európai Bizottság idén év közepén 
elhalasztotta 2021-ről 2022-re, a 2022-es projektektől kezdődő érvényességgel – így egyelőre 
tisztázatlan az, hogy a 2021-es projektek keretében megvalósuló mobilitások esetében mely 
intézményközi szerződések tekinthetők majd érvényesnek.  

Az intézményközi szerződések digitális megújítási folyamata a szerződések számának 
csökkenését fogja eredményezni, mivel a meglévők közül sok szerződés inaktív, ugyanakkor 
vannak partnerek, akik a nemzetközi rangsorokban elért helyünktől, az (angol nyelvű) 
tantárgyleírások meglététől, vagy egyéb tényezőktől tehetik függővé az együttműködés folytatását. 

 
 

III. Megvalósult kimenő mobilitások – KA103 
 

A 2019/20-as tanévben 158 mobilitás valósult meg a KA103-as programon belül, ebből 154 
mobilitást a karok, 4 mobilitást a központi egységek teljesítettek. A mobilitások karok szerinti 
eloszlása: 

 
KA103 

Típus 
     Kar

 Csíkszeredai Kar Kolozsvári Kar Marosvásárhelyi Kar 

SMS 36 
= 57 SM 

5 
= 8 SM 

5 
= 24 SM 

SMP 21 3 19 
STA 13 

= 28 ST 
4 

= 6 ST 
17 

= 31 ST 
STT 15 2 14 

Összesen:  85 14 55 
 

A pályázati felhívások megjelentetése a Vezetőtanács jóváhagyásával történt (lásd. jelen 
beszámoló I. 10.), a hallgatói pályázatokat a Kari Erasmus Bizottságok bírálták el, míg az oktatási 
és képzési mobilitás pályázatokat az Egyetemi Erasmus Bizottság. 
 
III.1. Hallgatói mobilitások 

 
A 2019/2020-as tanévben a Sapientia EMTE hallgatói mobilitásainak száma összesen 89 volt, 

míg az előző tanévben 139, a visszaesés összességében 35,97%, de típusonként jelentősen eltérő. 
Típusonként a 89 mobilitás így oszlik el: 46 tanulmányi mobilitás és 43 szakmai gyakorlat 
mobilitás. 

 
A hallgatói mobilitások aránya 3,96% volt a teljes hallgatói létszámhoz8 viszonyítva, ez az 

arány az ezt megelőző tanévben 6,15% volt. A mobilitások karok szerinti megoszlása a következő: 
 

KA103 

Kar Hallgatói mobilitások 
összesen 2019/2020 

Arány a 
hallgatói 

mobilitásokból 

Arány a karon 
belüli hallgatói 

létszámból9 
Csíkszeredai Kar  57 64,04% 6,71% 
Kolozsvári Kar 8 8,99% 2,95% 
Marosvásárhelyi Kar 24 26,97% 2,13% 

Összesen: 89 100% 3,96% 
 
A hallgatói mobilitások több mint felét a Csíkszeredai Kar teljesítette, és a karon belüli hallgatói 

létszámhoz képest is ez a kar teljesített a legjobban.  
 

                                                           
8 2246 
9 CS 849; KV 271; MS 1126 
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III.1.a) Hallgatói tanulmányi mobilitások (SMS) 
 
A Sapientia EMTE diákjai a 2019/2020-as tanévben 46 tanulmányi mobilitás valósítottak meg, 

ez 4,17%-os csökkenést jelent az előző tanévhez képest.  
A tanulmányi mobilitások számát nem befolyásolta a COVID-19 járványhelyzet, mivel a 

pályáztatás és a második félév kezdete a világjárvánnyá nyilvánítás és az országhatárok lezárása 
előtt történt. Azonban a járványhelyzet miatt a fogadó intézményekben megtörtént az átállás az 
online oktatásra, aminek következtében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy minden, a második 
félév elején kezdett mobilitás vis maior esetnek számít. A második féléves tanulmányi 
mobilitások elszámolása így az Országos Ügynökségtől kapott útmutatások alapján kidolgozott vis 
maior eljárás szerint történt: a hallgató kérvénye és annak mellékletei alapján az EMTE 
Vezetőtanácsa vis maior esetté nyilvánította az adott mobilitást, meghatározva a résztvevő által 
megtartható ösztöndíj mértékét. Ennek következtében hallgatói tanulmányi ösztöndíjakra a tanéven 
belül 98 228 eurót fordítottunk a szociális kiegészítéssel együtt (9,34%-os csökkenés). Tizennégy 
szociális esetünk volt, akik 11 817 € értékben kaptak kiegészítő támogatást. 

Az ösztöndíjak összegeit jelen beszámoló II.3. pontjában ismertetett módon állapítottuk meg. 
Tanulmányi mobilitásra kiutazott hallgatók eloszlása karok szerint: 
 

KA103 

Kar 2018/2019 SMS 2019/2020 SMS Változás előző 
tanévhez képest 

Csíkszeredai Kar  32 36 +12,5% 
Kolozsvári Kar 8 5 -37,5% 
Marosvásárhelyi Kar 8 5 -37,5% 

Összesen: 48 46 -4,17% 
 

A tanulmányi mobilitások eloszlása a fogadó országok szerint: Írország 1 mobilitás, 
Magyarország 37, Németország 2, Olaszország 1, Spanyolország 2, Portugália 3 mobilitás.  

Az Erasmus-programban töltött hét tanév tapasztalata, a beszámolók, a beszélgetések és az 
elérhető közvélemény-kutatások alapján a tanulmányi mobilitásnak legfőbb akadályai: az ösztöndíj 
összege, a tanárok hozzáállása, a hozott kreditek elismerésének módja. Hogyha a tanárok segítik a 
diákot abban, hogy mobilitást teljesítsen, és a tárgyelismerés zökkenőmentes, akkor a tanulmányi 
mobilitások száma magas, bizonyíték erre a Csíkszeredai Kar is, amely folyamatosan és 
következetesen pozitív légkört teremt a mobilitásokkal kapcsolatban a potenciális és meglévő 
diákjai körében, vonzerőként tünteti fel a mobilitások lehetőségét, és ennek következtében a legtöbb 
hallgatói mobilitást valósítja meg. 
 
III.1.b) Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitások (SMP) 
 

A 2019/20-as tanévben 64 867 eurót fordítottunk szakmai gyakorlat mobilitásokra (-51,88%), 
ebből az összegből 43 SMP-t szerveztünk (-52,75%). A szakmai gyakorlat mobilitásokat jelentősen 
érintették a COVID-19 világjárvány miatti utazási korlátozások, a cégek fogadókészségének 
csökkenése és az egyéni aggályok, így az ilyen típusú mobilitások száma a felére csökkent.  

Szakmai gyakorlat mobilitásra kiutazott hallgatók eloszlása karok szerint: 
 

KA103 

Kar 2018/2019 SMP 2019/2020 SMP Változás előző 
tanévhez képest 

Csíkszeredai Kar 42 21 -50% 
Kolozsvári Kar 19 3 -84,21% 
Marosvásárhelyi Kar 30 19 -36,67% 

Összesen: 91 43 -52,75% 
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2020 nyarán a 43 szakmai gyakorlat mobilitásból 18-at végzett hallgatók teljesítettek (41,86% 
az előző tanév 39,56%-ához képest), közülük 9 végzett diák szakmai gyakorlata jelen beszámoló 
kéziratának lezárásakor még folyamatban volt. 

A szakmai gyakorlat mobilitások eloszlása a fogadó országok szerint: Magyarország 40, Málta 
2, Németország 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 egy esetben kellett fogadó intézményt 
változtatni szakkoordinátori elutasítás miatt. 
 
III.2. Oktatási célú mobilitások (STA) 
 

A 2019/2020-as tanévben a Sapientia EMTE tanárai 34 oktatási mobilitást teljesítettek (előző 
tanévhez képest 43,33%-os csökkenés), amelyre 28 110 eurót fordítottunk (-41,44%). Az 
ösztöndíjak jelen beszámoló II.3. pontjában ismertetett módon kerültek megállapításra. 

Az oktatási mobilitásokat is jelentősen érintette a COVID-19 járvány, amely miatt március 
közepétől június közepéig országos és egyetemi szintű mobilitási tilalom volt érvényben a még el 
nem kezdődött mobilitásokra nézve. A 2019-es pályázati felhívás keretében a 2019/20-as tanévre 
oktatási mobilitást nyert tanárok közül 42-en nem tudtak mobilitásra utazni (CS 20, KV 8, MS 
14), ezért a felhasználási határidő módosításra került. A Vezetőtanács 2020.05.20-i ülésén a 
járványügyi helyzetre való tekintettel meghosszabbította a 2019-es pályázatokon elnyert ST 
mobilitási támogatások felhasználási határidejét a 2020/2021-es tanév végéig (2021. szeptember 
12-ig). Ezt a 2020.07.20-i ülésén a 2020/21-es tanévre szóló ST mobilitási pályázatok elbírálása 
kapcsán azzal egészítette ki, hogy először a 2019/2020 tanévben elnyert mobilitást kell felhasználni, 
és egy félévben csak egy mobilitásra való kiutazás engedélyezhető. 

A 2019/20-as tanévben teljesített STA mobilitások eloszlása karokra lebontva: 
 

KA103 

Kar 
2018/2019 

STA 

Arány 
főállású 

oktatókból 

2019/2020 
STA 

Arány 
főállású 

oktatókból 

Mobilitások 
számának 
változása 

Csíkszeredai Kar 26 37,68% 13 17,11% -50% 
Kolozsvári Kar 10 30,30% 4 11,43% -60% 
Marosvásárhelyi Kar 24 28,57% 17 18,89% -29,17% 

Összesen: 60 32,26% 34 16,92% -43,33% 
 
Mobilitások eloszlás fogadó országok szerint: Dánia 1, Franciaország 1, Magyarország 27, 

Németország 1, Olaszország 2, Szlovákia 2. 
 
III.3. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitásai (STT) 
 

A 2019/2020-as tanévben 35 felsőoktatási munkatárs képzési célú mobilitása valósult meg, ez 
60,67%-os visszaesést jelent, az ösztöndíjakra 27 040 eurót fordítottunk (-53,04%). Az 
ösztöndíjakat jelen beszámoló II.3. pontjában ismertetett módon állapítottuk meg. 

A képzési mobilitásokat is hátrányosan érintette a világjárvány, itt tapasztalható a legnagyobb 
visszaesés. A 2019-es pályázati felhíváson a 2019/20-as tanévre képzési mobilitást nyert kollégák 
közül 49-en nem tudtak mobilitásra utazni (CS 9, KV 13, MS 16, RH 11), ezért a felhasználási 
határidő a fentiekben ismertetett módon került meghosszabbításra.  
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A 2019/20-as tanévben teljesített STT mobilitások eloszlása: 
 
KA103 

Kar 2018/2019 
STT 

2019/2020 
STT 

Mobilitások 
számának változása 

Csíkszeredai Kar  28 15 -46,43% 
Kolozsvári Kar 11 2 -81,82% 
Marosvásárhelyi Kar 38 14 -63,16% 
Rektori Hivatal 12 4 -66,67% 

Összesen: 89 35 -60,67% 
 
Eloszlás fogadó országok szerint: Dánia 2, Franciaország 1, Magyarország 30, Szlovákia 2. 
 

IV. Bejövő mobilitások – KA103 
 

Az Erasmus+ programon belül a Sapientia EMTE-ről a 2019/20-as tanévben is jelentősen több 
hallgató utazott ki tanulmányi mobilitásra, mint ahányan hozzánk jöttek ugyanezen célból.  

Az oktatási és képzési mobilitásra érkezők számának növekedési tendenciáját megakasztotta a 
világjárvány miatti mobilitási tilalom.  
 
IV.1. Tanulmányi mobilitásra érkezett hallgatók: 2 fő (-81,82%). 
 

Karok szerint: 
KA103 

Kar 2018/2019 2019/2020 Változás 
Csíkszeredai Kar  1 0 - 
Kolozsvári Kar 6 2 -66,67% 
Marosvásárhelyi Kar 4 0 - 

Összesen: 11 2 -81,82% 
 
A 2019/20-as tanévben a Kolozsvári Karra érkezett két diák Erasmus+ tanulmányi mobilitásra, 

mindketten első félévben voltak nálunk, küldő intézmények: Gdanski Egyetem és Nyíregyházi 
Egyetem. A második féléves incoming tanulmányi mobilitásokat a járványhelyzet miatt minden 
nominált diák lemondta.  

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

 
IV.3. Oktatási mobilitásra érkezők: 25 bejövő oktató (-65,75%). Az incoming oktatók 
mobilitásainak eloszlása küldő országok szerint: Lengyelország 1, Magyarország 24. 

Az Erasmus+ program keretében érkezett oktatók eloszlása karok szerint:  
 

KA103 

Kar 2018/2019 2019/2020 Változás 
Csíkszeredai Kar  30 14 -53,33% 
Kolozsvári Kar 22 8 -63,64% 
Marosvásárhelyi Kar 21 3 -85,71% 

Összesen: 73 25 -65,75% 
 

IV.4. Képzési célú mobilitásra érkező felsőoktatási munkatársak: 27 bejövő munkatárs (-54,24%), 
mindannyian Magyarországról érkeztek. 

Az Erasmus+ program keretében érkezett adminisztratív munkatársak megoszlása karok szerint: 



13 
 

KA103 

Kar 2018/2019 2019/2020 Változás 
Csíkszeredai Kar  28 14 -50% 
Kolozsvári Kar 17 6 -64,71% 
Marosvásárhelyi Kar 10 7 -30% 
Rektori Hivatal 4 0 - 

Összesen: 59 27 -54,24% 
 
V. A KA107 programon belül megvalósult kimenő és bejövő mobilitások  
 

A 2019/20-as tanévben a KA107-es mobilitási programban összesen 7 mobilitás valósult meg 
(41,67%-os csökkenés), ebből 2 kimenő és 5 bejövő mobilitás. A bejövő mobilitások közül 3 
tanulmányi mobilitás volt, az első félévben két hallgató érkezett a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 
KMF-ről a Marosvásárhelyi Karra, a második félévben egy beregszászi hallgató tartózkodott a 
Csíkszeredai Karon. A két bejövő oktató a Kolozsvári Karon teljesítette mobilitását. 

Az outgoing mobilitások értéke 2160 euró volt, míg az incoming mobilitások értéke 12 693 euró, 
így a tanév keretében 14 853 eurót fordítottunk KA107-es mobilitásokra (-24,3%).  

A KA107 mobilitások alakulása a tanév szintjén: 
 

KA107 

Típus                                             
Irány

 Kimenő Küld ő kar Bejövő Fogadó kar 

SMS mobilitás - - 
2  Marosvásárhelyi Kar 
1 Csíkszeredai Kar 

STA mobilitás 
1 Kolozsvári Kar 

2  Kolozsvári Kar 
1 Marosvásárhelyi Kar 

Összesen: 2 - 5 - 
 

 
VI. Erasmus+ stratégiai partnerségek (KA2) 

 
Az Erasmus+ program támogatja a stratégiai partnerségeket, 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 2019/20-as tanévben négy stratégiai partnerség pályázata volt 
megvalósítási folyamatban, az alábbiak szerint: 

 
KA2 

Projekt száma Fő pályázó EMTE partner 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 

24 hónap 
(2018.09.01. – 
2020.08.31.) 

2018-1-HU01-
KA203-047766 

HÉTFA Kutatóintézet 
és Elemző Központ 
(HU) 

Csíkszeredai Kar 

iFEMPOWER – Intercative 
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) 

24 hónap 
(2019.09.01. – 
2021.08.31.) 

2019-1-HU01-
KA203-061233 

HÉTFA Kutatóintézet 
és Elemző Központ 
(HU) 

Kolozsvári Kar 

Innovative and smart module 
FOr potential Research 
Managers and 
Administrators in higher 
educaTION (foRMAtion) 

36 hónap 
(2019.09.01. – 
2022.08.31.) 

 



14 
 

2020-ban nyertes KA2 projektek , amelyekre szerződéskötés folyamatban: 
 
KA2 

Projekt száma Fő pályázó EMTE partner Projekt címe Megvalósítási 
periódus 

2020-1-RO01-
KA203-079899 

Sapientia EMTE*  
Marosvásárhelyi 
Kar  
(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 
(2020-2023) 

2020-1-HU01-
KA203-078799 

Debreceni Egyetem 
(HU) 

Csíkszeredai Kar 

HEAlthy Life ALLiance for 
Health Tourism Education 
Development and 
Reorganisation 

36 hónap 
(2020–2023) 

2020-1-HU01-
KA203-078828 

Hello Wood (HU) 
 

Marosvásárhelyi 
Kar  

The Builder Method – action-
oriented educational 
approaches in architecture 

36 hónap 
(2020–2023) 

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

pályázója. Partnerek: Debreceni Egyetem, Selye János Egyetem; igényelt támogatás: 94 561 €, 
megítélt támogatás: 69 630 €. A bukaresti Országos Ügynökséghez idén 48 felsőoktatási stratégiai 
partnerség pályázat érkezett be, ezek közül 17 pályázat számára ítéltek meg támogatást, és az 
EMTE pályázata a pontszámok csökkenő sorrendjében a 14. helyen végzett.  

 
VII. Kari koordinátorok 
 

A Sapientia EMTE szervezésében a legtöbb kimenő Erasmus mobilitás a tanévek szintjén a 
2018/2019-es tanévben valósult meg, amikor a mobilitások száma több mint duplája volt az első, 
2013/14-es tanévben teljesített mobilitásoknak – ehhez képest a COVID-19 járvány komoly 
visszaesést eredményezett, a 2019/2020-as tanévben a mobilitások száma mindössze 20,61%-al 
haladta meg a 2013/14-es szintet. Tavalyi beszámolómban az emberi erőforrások bővítésének 
szükségességére hívtam fel a figyelmet a mobilitások számának megduplázódása és az új programra 
való átállás okán, ez a probléma azonban átmenetileg sajnos ilyen módon megoldódott.  

Sokat tehet hozzá a program sikeréhez a diákok körében az a kari koordinátor, aki megbízhatóan 
ismeri a program lebonyolítási szabályait, magabiztos, határozott, jó kommunikációs készségekkel 
rendelkezik, ugyanakkor nyújtani tudja azt a többlet-energiát, amelyet a bizonytalan, félelmekkel 
küzdő, papírmunkában kevésbé jártas diákok terelgetése igényel – hiszen a mobilitás folyamata a 
pályázástól kezdve egy nagy érzelmi hullámvasút is egyben a hallgatók számára.  

Jelenleg egyetlen olyan kar van, ahol a kari Erasmus koordinátor a kezdetektől ezt a munkakört 
tölti be, a Csíkszeredai Kar, amelynek hallgatói mobilitások terén elért kitűnő eredményei a 
vezetők és tanárok által biztosított támogató légkörön kívül a koordinátor személyének, 
tapasztaltságának is köszönhetőek. Az ellentétes pólust a Marosvásárhelyi Kar képviseli, ahol a 
legalacsonyabb a hallgatói mobilitások támogatottsága, ugyanakkor a legsűrűbb a koordinátori 
személycsere, ott 7 év alatt sorrendben a hetedik kari koordinátor kezdte el tevékenységét idén 
tavasszal. A Kolozsvári Karon  jelenleg a negyedik kari koordinátor tevékenykedik.  
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VIII. Az új Erasmus-program (2021-2027-es uniós költségvetési ciklus) – alapelvek, vállalások 
 

2021-től új Erasmus-program lép életbe a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus erejéig, 
amelyet az Európai Bizottság valósít meg. Jelenleg nincs véglegesített neve, költségvetése, 
szabályzata, viszont megvannak az alapelvei.  

Amint az jelen beszámoló I. fejezetének 6. pontjában már említésre került, az új Erasmus-
programban csak azok az intézmények vehetnek részt, amelyek a 2021-2027 programciklusra is 
érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) 
rendelkeznek. Az új Charta megszerzésének érdekében az EMTE pályázatot nyújtott be az Európai 
Bizottsághoz, amelyben igényeltük a jogot minden Erasmus-tevékenységben való részvételre (KA1 
– mobilitási projektek, KA2 – együttműködési projektek, KA3 – szakpolitikai reformok 
támogatása). A pályázat Erasmus Policy Statement (EPS) részének konkrét szövegét – amely az új 
elvek betartása melletti elköteleződést, valamint a megvalósítandó konkrét minőségi és mennyiségi 
célokat tartalmazza – az EMTE Szenátusának 2020. május 15-i megbízása alapján a Vezetőtanács 
2020. május 20-án fogadta el. 

 
Az új ECHE elnyerését célzó pályázat EPS részében a KA1 projektek tekintetében a következő 

mennyiségi vállalásokat tettük: 
– a hallgatói mobilitások aránya a teljes hallgatói létszámhoz képes 3% lesz a 2021/22-es tanévben, 
4,5%-ra nő a 2024/25-ös tanévre, és elérjük a 6%-ot a 2026/27-es tanévre; 
– az oktatási mobilitások esetében a pályázási joggal rendelkező oktatók teljes létszámához képest 
20% fog mobilitást teljesíteni 2021/22-es tanévben, ez az arány 28%-ra nő a 2024/25-ös tanévre, és 
a 2026/27-es tanévre elérjük a 32%-ot; 
– a felsőoktatási munkatársak 50%-a fog képzési mobilitást teljesíteni a 2021/22-es tanévben, ez az 
arány 60%-ra növekedik a 2024/25-ös tanévre, és elérjük a 70%-ot a 2026/27-es tanévre. 

 
A következő Erasmus-programnak több fontos alapelve van, amelyekkel kapcsolatos intézményi 

cselekvési tervről az új ECHE megpályázáskor az Implementation részben már nyilatkoznunk 
kellett. Ezek a paradigmaváltó alapelvek és az EMTE elvi vállalásai:  

� „non-discrimination, transparency and inclusion” – az elveket betartjuk, a bármilyen 
szempontból hátrányos helyzetűek, illetve kevés mobilitási lehetőséggel rendelkezők részvételét a 
programban elősegítjük; 

� European Student Card Initiative (ESCI)10 – „digitalization ” – mindent megteszünk azért, 
hogy a lehető legnagyobb mértékben digitalizáljuk a mobilitások adminisztrációját, elérhetővé 
tegyünk a kimenő és bejövő diákok számára minden szükséges információt az Erasmus 
mobilalkalmazáson keresztül, és elősegítsük azt, hogy a diák minden mobilitással kapcsolatos 
adminisztratív teendőjét meg tudja oldani online; ennek érdekében már regisztráltunk az Erasmus 
Dashboard online platformon, amely az Erasmus without paper (EWP) program része, célja az 
ECHE-tulajdonos intézmények összekapcsolása, és az adminisztrációs folyamatok digitalizálása a 
platformon keresztül, a következő ütemterv szerint: 2021-től a hallgatók tanulmányi 
megállapodásainak digitális formában történő kezelése (OLA – Online Learning Agreement); 
2022-től az intézményközi megállapodások digitális kezelésének bevezetése; 2023-tól a hallgatók 
nominálási folyamatának és a Transcript of records továbbításának áthelyezése a platformra; 

� környezetvédelem – „green Erasmus” – a program igen nagy utasforgalmat generál, ennek 
mérsékelése céljából bevezetésre kerülnek a fizikai és virtuális mobilitásokat ötvöző „blended 
mobility”  típusú mobilitások; EMTE-szinten vállaljuk a környezetvédő módszerek alkalmazását és 
népszerűsítését a résztvevők körében és a program lebonyolítása során, népszerűsítjük a 
környezetkímélő közlekedési módokat (pl. vonat, bicikli, tömegközlekedés), növeljük a digitalizálás 
szintjét, vállaljuk a papírhasználat csökkentését, az újrahasznosított anyagok használatának 
előnyben részesítését, a papírból, műanyagból készült promóciós anyagok mennyiségének 
csökkentését; 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en  
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� „civic engagement and active citizenship” – biztatni fogjuk úgy a bejövő, mind kimenő 
résztvevőket a civil szerepvállalásra és az aktív állampolgárságra: váljanak az Erasmus-program 
nagyköveteivé, vállaljanak részt a közösség életében, vállaljanak önkéntességet. 

A mobilitások utáni elismerési folyamatok tekintetében vállaltuk a diákok esetében a hozott 
kreditek teljes és automatikus elismerését („full automatic recognition”) úgy a fizikai, mint a 
„blended” mobilitások esetén. A bejövő diákok tekintetében a mobilitásuk alatt szerzett kreditek 
elismertetésének elősegítése céljából vállaltuk, hogy a tárgylistákat mindig naprakészen tartjuk 
a honlapunkon, az EB által ajánlott módon: könnyen használható formátumban, 
tárgyleírásokkal. 

 
Az Erasmus-program az egyetlen nagy formátumú, uniós nemzetközi mobilitási program, 

amelyben jelenleg az EMTE részt vesz, és nagyon fontos szerepe van az egyetem életében. Az új 
Erasmus-programra való átállás, valamint a meg nem oldott régebbi problémák miatt megerősítem 
azt a tavalyi beszámolómban leírt javaslatot, hogy szükséges egy kis létszámú munkacsoport 
létrehozása a mindenkori intézményi Erasmus-koordinátor(ok) bevonásával, amely megvizsgálja a 
problémákat, kidolgozza a szükséges stratégiákat, és a vezetőség elé terjeszti a megoldási 
javaslatokat olyan ügyekben, mint például: 

– az online, teljesen papírmentes pályáztatás megoldása; 
– az Online Learning Agreement és az online intézményközi megállapodások aláírási jogokkal 
és aláírási móddal (egér? touchpad beszerzése? egyéb?) kapcsolatos eljárásainak kidolgozása; 
– a ST mobilitási és a szervezési keretek karok közötti elosztási elveinek és a ST 
pályázatok objektív pontozási rendszerének kidolgozása (ez utóbbira felszólítást kaptunk a 
2019-es rendszeraudit során is); az elosztás jelenleg nem veszi figyelembe a hallgatói 
mobilitások arányát, miközben a mobilitási program alapját a hallgatói mobilitások képezik, a 
keretek 70%-át a program a diákok számára adja, ez az arány jelentősen változni nem fog, és az 
oktatási/képzési mobilitásokra fordítható 30% nagyságrendje a 70% nagyságrendjének 
függvénye, ezért fontos a kari hallgatói mobilitási teljesítmény figyelembe vétele; 
– az EMTE nemzetköziesítési stratégiájának felülvizsgálata (amennyiben a 2021-2027-as 
időszakban nyitni szeretnénk nem magyar nyelvterületek irányába is, akkor az első lépés az 
egyedi vonzerőnk mibenlétének meghatározása, valamint az angol nyelvű tantárgy-kínálat és az 
angol nyelvű tárgyleírások elkészítése); 
– a hallgatói mobilitások megszervezésében jelentősebb részt vállaló 
tanárok/szakkoordinátorok ösztönzése és a koordinátorok munkájának elismerése 
bónuszrendszer révén (pl. adott projekt elszámolása utáni kiértékelő alkalmával); 
– stratégia kidolgozása a szakmai gyakorlat mobilitások minőségének javítására (megfelelő 
fogadóintézmények felkutatásának és a velük történő szerződéskötésnek lehetőségei és módjai).  
 

IX. Egyéb nemzetközi mobilitások a 2019/20-as tanévben: CEEPUS  
 

Hálózat Kiutazó tanár  Kiutazó diák  Bejövő diák  Bejövő tanár  
Fogadó ország által 
jóváhagyott, de a 

járvány miatt elmaradt 
CIII-HU-0019-15-1920 
International Cooperation in 
Computer Science 

2 0 1 0 1 outgoing tanár 

CIII-RO-0010-14-1920 
Teaching and Learning 
Bioanalysis 

0 2 0 0 
2 outgoing tanár 
4 outgoing diák 

CIII-HU-0028-13-1920 
Active Methods in Teaching and 
Learning Mathematics and 
Informatics 

0 0 0 0  1 incoming tanár 

Összesen: 2 2 1 0 8 

 
 
Kolozsvár, 2020. október 28. 


