
 
 
 

ERASMUS+ 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet 
Óvodapedagógus-képző Tanszéke pályázatot hirdet a tanszék oktatóinak a 2020/2021-es tanévben 
megvalósuló oktatási célú mobilitásra az alábbi partnerintézményekbe. 

 
Választható partnerintézmények: 
Ausztria 
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (Bécs vagy Krems) 
Erasmus kód: AWIEN10 
Szakmai partner a fogadóintézményben: Mag. Thomas Schrei 
e-mail: thomas.schrei@kphvie.ac.at 
Nyelvtudás: Az oktatás német és angol nyelven folyik, C1-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 
 

Pädagogische Hochschule Burgenland (Eisenstadt) 
Erasmus kód: A EISENST01 
Szakmai partner a fogadóintézményben: Mag. Alexandra Baier  
e-mail: alexandra@ph-burgenland.at 
Nyelvtudás: Az oktatás német és angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 
 

Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule (Klagenfurt) 
Erasmus kód: A KLAGENF02 
Szakmai partner a fogadóintézményben: Prof. Mag. Dr. Pia-Maria Rabensteiner, BEd 
e-mail: pia-maria.rabensteiner@ph-kaernten.ac.at 
Nyelvtudás: Az oktatás német és angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 
 

Lengyelország 
Jan Kochanowski Universityin Kielce (Kielce) 
Erasmus kód: PL KIELCE02 
Szakmai partner a fogadóintézményben: Dr. hab. Monika Szpringer 
e-mail: Prorektor.ds.Dydaktyki@ujk.edu.pl 
Nyelvtudás: Az oktatás lengyel vagy angol nyelven folyik, B2-es lengyel vagy angol nyelvtudás 
szükséges. 
 

Németország 
Pädagogische Hochschule Freiburg (Freiburg) 
Erasmus kód: D FREIBUR02 
Szakmai partner a fogadóintézményben: Prof. Dr. Andrea Eickhoff Óhidy 
e-mail: andrea.ohidy@ph-freiburg.de 
Nyelvtudás: Az oktatás német vagy angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás 
szükséges. 
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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Nürnberg) 
Erasmus kód: D ERLANGE01 
Szakmai partner a fogadóintézményben: Dr. Günter Renner 
e-mail: Guenter.Renner@fau.de 
Nyelvtudás: Az oktatás német vagy angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás 
szükséges. 
 

Románia 
Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) 
Erasmus kód: RO ORADEA02 
Szakmai partner a fogadóintézményben: MS Tímea Ardelean 
e-mail: erasmus@partium.ro 
Nyelvtudás: Az oktatás magyar és román nyelven folyik. Nem szükséges román nyelvtudás. 

 
Szlovákia 
Selye János Egyetem Tanárképző Kar (Komarno) 
Erasmus kód: SK KOMARNO01 
Szakmai partner a fogadóintézményben: PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 
e-mail: nagymjs.sk 
Nyelvtudás: Az oktatás magyar és szlovák nyelven folyik. Nem szükséges szlovák nyelvtudás. 

 
Univerzita Konštantina Filozofa V Nitre Faculty of Central European Studies, Institute 
for Teacher Training (Nyitra) 
Erasmus kód: SK NITRA01 
Szakmai partner a fogadóintézményben: PaedDr. Helena Pataiová, PhD. 
e-mail: hpataiova@ukf.sk 
Nyelvtudás: Az oktatás magyar és szlovák nyelven folyik. Nem szükséges szlovák nyelvtudás. 

 
Univerzita Konštantina Filozofa V Nitre Faculty of Education (Nyitra) 
Erasmus kód: SK NITRA01 
Szakmai partner a fogadóintézményben: doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. 
e-mail: lfenyvesiova@ukf.sk 
Nyelvtudás: Az oktatás magyar és szlovák nyelven folyik. Nem szükséges szlovák nyelvtudás. 
 
A pályázat főbb célja: 

 felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási célú 
mobilitása; 

 a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése; 

 a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása. 
 
Pályázati feltételek: 

 A pályázáshoz a pályázati űrlapot kell elektronikusan (magyar nyelven) kitölteni, és legkésőbb 
2020. február 21-ig Dr. Kovács Krisztina email címére (kovacs.k@jgypk.szte.hu) elküldeni. 

 A partnerintézménnyel elég a pályázat elbírálását követően egyeztetni. 

 Az oktatói mobilitás a pályázatban benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és 
aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogram alapján történik. A fogadóintézmény által 
elfogadott munkatervet elektronikusan a kiutazás előtt legalább három héttel kell a tanszéki 
koordinátornak eljuttatni. 

 A mobilitások maximálisan támogatott időtartama 5 munkanap + 1-1 nap az utazásra (7 
nap/mobilitás) 

 Pályázat teljesítésének időszaka: minimum 2 nap ‒ maximum 5 nap 

 Oktatott órák száma: minimum 8 óra 
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A pályázathoz a következő dokumentumot kell leadni: 

 Pályázati űrlap (Pályázat Erasmus+ oktatói mobilitás) 
 
 
A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap az SZTE Erasmus honlapjáról tölthető le: http://www2.u-
szeged.hu/erasmus/ 
 
Az elektronikusan kitöltött pályázati űrlapot 2020. február 21. (péntek) 16 óráig kell e-mailben az 
Óvodapedagógus-képző Tanszék Erasmus-koordinátorának eljuttatni a kovacs.k@jgypk.szte.hu e-mail 
címre. 
 
 
 

Dr. Kovács Krisztina 
Alkalmazott Pedagógiai Intézet 
Erasmus koordinátor 
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