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Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Hivatkozással 2008. április 23-i ülésünkre mellékelten megküldöm Dr. Sándor Csaba docens 
úr (TTK Erasmus koordinátor) levelét a szerzıdésmintával együtt. 

 
Budapest, 2008. április 28. 

    Üdvözlettel:    Dr. Moson Péter 

             dékán 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Dr. Moson Péter Dékán Úr már beszélt Önnel az Európai Unió által mőködtetett Erasmus 
program lehetıségeirıl. Mint a TTK koordinátora a legfontosabb információkat szeretném 
most összefoglalni és biztatni arra, hogy a szükséges információkat a kollégákhoz juttassa el. 

Az Erasmus program célja az Európai Unión belül a felsıoktatási intézmények közötti együtt 
együttmőködések elısegítése. Ez konkrétan hallgatói és oktatói mobilitást jelent. A 
Mőegyetem 1998 óta része a programnak, eddig 1323 hallgató utazott ki és 890 hallgatót 
fogadtunk. Sajnálatos módon Karunk ebben a programban elulreprezentált (a következı 
félévben 3 hallgatónk lesz Erasmus ösztöndíjas), pedig nyilvánvaló, hogy egy külföldi 
tanulmányút milyen hasznos hallgatóink karrierje szempontjából. Az oktatói és hallgatói 
mobilitás alapja a két intézmény közötti ún. Bilateral Agreement (csatolva). Ebben fel kell 
tüntetni a kiutazó és a hozzánk jövı hallgatók maximális számát, milyen tudományterületre 
vonatkozik a szerzıdés, meddig érvényes. A 2009/10 évtıl érvényes szerzıdéseket 
hivatalosan 2008. november 1-ig kell megkötni, de aki szerzıdést kötne, legyen szíves 
szeptember végéig megtenni. 

A hallgató olyan helyre pályázhat, ahová van érvényes szerzıdés. A hallgató ösztöndíja 
általában fél évre, kivételes esetben 1 évre szólhat. Az ösztöndíj általában nem fedezi az 
összes kinti költséget; viszont nem kell tandíjat fizetni és az ösztöndíj alulról limitált 200 
Euroval (ennél azért több szokott lenni). A 2009/10 tanévre elıreláthatólag 2009 februárjáig 
lehet jelentkezni (részletes információk: http://portal.bme.hu/C18/Erasmus/default.aspx). Az 
oktatói mobilitás célja, hogy a képzéseink keretében más egyetemekrıl vendégoktatókat 
fogadhassunk ill. mi is elıadhassunk más egyetemeken. Itt minimumkövetelmény 5 óra 
tartása; az ösztöndíj max. 6 hétre szólhat. Itt napidíjat (átalányt) és utazási költségtérítést 
jelent az ösztöndíj (részletek a fenti weblapon).  

Kérem, hogy biztassák arra kollégáikat, hogy kétoldalú szerzıdéseket kössenek és a 
diákjaiknak is ajánlják ezt a fontos lehetıséget. 

Bármilyen kérdésben, segítségnyújtásban szívesen állok rendelkezésre. 

Budapest, 2008. április 28.                  Üdvözlettel, 
                      Dr. Sándor Csaba        
           egyetemi docens 

                   (csandor@math.bme.hu) 


