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Jelentés a 2015/2016-os tanév Erasmus+ mobilitási tevékenységéről  
 

Készítette: Páll Zita intézményi Erasmus koordinátor 

 

Jelen beszámoló a Sapientia EMTE-nek a 2015/2016-os tanévben lebonyolított Erasmus+ 

mobilitási tevékenységéről szól, összehasonlítva azt a 2014/2015-es tanévben lezajlott mobilitási 

tevékenységgel. Ily módon az elmúlt tanév értékelése mellett az Erasmus+ programban töltött 

első két évünkben elért eredményeink kerülnek a továbbiakban bemutatásra. 

 

I. Tevékenységek, megvalósítások  
 

1. A mobilitások lebonyolítása mellett nagyon fontos teljesítménye az elmúlt tanévnek, hogy 

kidolgozásra és a Szenátus által elfogadásra került az EMTE két új mobilitási szabályzata, 

amelyek az Erasmus+ program követelményeit és a mobilitások megszervezésében szerzett 

tapasztalatainkat ötvözik. A 2016-2020 időszakra vonatkozó Erasmus+ hallgatói mobilitási 

szabályzatot 2016. április 29-én, a felsőoktatási munkatársak Erasmus+ mobilitási szabályzatát 

2016. május 27-én fogadta el az EMTE Szenátusa.  

2. 2016 áprilisában mindhárom karon megszerveztük az Erasmus+ hallgatói mobilitásokat 

népszerűsítő Erasmus+ Open Doors tájékoztató rendezvényt, amelyen bemutattuk a programot, 

és mobilitáson már részt vett diákjaink beszéltek élményeikről, tapasztalataikról. A rendezvény a 

legtöbb érdeklődőt a Csíkszeredai Karon vonzotta. A rendezvényről szóló fényképes 

beszámolókat megjelentettük a kari honlapokon, illetve a kari Facebook-oldalakon. 

3. A kari honlapokon létrehoztuk az Erasmus+ rovatot, ahová feltöltöttük a legfontosabb 

információkat és dokumentumokat, valamint a hallgatók fényképes élménybeszámolóit a 

teljesített mobilitásokról. 

4. A tanév során részt vettünk két Bukarestben megrendezett Erasmus+ tájékoztató 

szemináriumon, ahol az intézményi pályázatok megírásával, az intézményi zárójelentéssel, és a 

program lebonyolításával kapcsolatban kaptunk hasznos információkat, illetve lehetőségünk volt 

tapasztalatot cserélni más egyetemek koordinátoraival. 

 

II. Pénzügyi beszámoló 

 

I.1. Támogatási szerződések, megvalósult mobilitások 

 

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

meg, így egyetemünk a bukaresti nemzeti irodával (Oktatási és Szakképzési Közösségi 

Programok Országos Hivatala – 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 mobilitások lebonyolítását. 

A 2015/2016-ös tanévben a Sapientia EMTE a KA103 jelzésű Erasmus+ programban vett 

részt, amely a programországok közt megvalósuló felsőoktatási mobilitásokat foglalja magába. 

A megítélt támogatási összeg 321.180 € volt (+1,06%), költségvetés kiegészítést nem kértünk, a 

támogatási összeget teljes egészében felhasználtuk, abból 181 mobilitás szerveztünk. A 

támogatási összeg a szerződés szerint 3 részletben érkezik, az első két részletet már átutalták az 
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EMTE számlájára, a harmadik részlet az intézményi zárójelentés (Final Beneficiary Report) 

elfogadása után fog beérkezni, ennek beküldési határideje 2016. november 30.  

2016 nyarán ezen felül megvalósult további 51 szakmai gyakorlat mobilitás a 2016-ban 

megkötött támogatási szerződés terhére, így a tanév szintjén 232 mobilitást szerveztünk 

(+18,37%). 

Az ezt megelőző tanévben a támogatási összeg 317.820 € volt, amelyből 196 mobilitást 

szerveztünk. A szerződött és megvalósult mobilitásokat a következő táblázat foglalja össze. 

 

Mobilitás 

típusa 
Paraméterek 

2014/2015-ös 

tanévre 

leszerződve
1
 

2014/2015-ös 

tanévben 

megvalósítva 

2015/2016-os 

tanévre 

leszerződve
2
 

2015/2016-os 

tanévben 

megvalósítva
3
 

Hallgatói 

tanulmányi 

mobilitás (SMS) 

 

Támogatási 

keret 
154 000 € 145 396 € 142 500 € 167 099 € 

Mobilitások 

száma 56 
61, amelyből 

9 szociális 
57 

64, amelyből 

22 szociális 
Összesített  

időtartam 
n/a 304 hónap 285 hónap 321 hónap 

Hallgatói 

szakmai 

gyakorlat 

mobilitás (SMP) 

Támogatási 

keret 73 500 € 89 885 € 77 000 € 
52 898 € 

+67 519 €* 
Mobilitások 

száma 35 65 40 
40 

+51* 
Összesített  

időtartam n/a 138 hónap 110 hónap 
81 hónap 

+102 hónap* 
Oktatási célú 

mobilitás (STA) 

 

 

Támogatási 

keret 
30 160 € 27 565 € 30 720 € 26 440 € 

Mobilitások 

száma 
26 41 32 34 

Összesített  

időtartam 
n/a 140 nap 160 nap 136 nap 

Munkatársak 

képzési célú 

mobilitása 

(STT) 

Támogatási 

keret 
18 560 € 20 405 € 24 960 € 33 815 € 

Mobilitások 

száma 
16 29 26 43 

Összesített  

időtartam 
n/a 101 nap 130 nap 176 nap 

Mobilitás 

szervezési 

támogatás 

(SOM) 

 

41 600 € 34 569 € 46 000 € 40 928 

Összesen: Támogatási 

keret 
317 820 € 317 820 € 321 180 € 321 180 € 

Mobilitások 

száma 
133 mobilitás 

196 
megvalósított 

mobilitás 
155 mobilitás 

181 

+51* 
megvalósított 

mobilitás 

*a 2016. nyarán megszervezett +51 szakmai gyakorlat mobilitás a 2016-ban megkötött 2016-1-RO01-

KA103-023280 támogatási szerződésből került finanszírozásra. 

 

A táblázatból látható, hogy a 2015-os támogatási összeg az előző támogatási összeghez képest 

közel azonos volt, a belőle megvalósított mobilitások száma viszont 15-el csökkent. Ennek 

oka, hogy a 2015/16-os tanévben jelentősen növekedett az Erasmus+ szociális esetek száma: 

                                                           
1
 A nemzeti irodával kötött 2014-1-RO01-KA103-000194 sz. Erasmus+ támogatási szerződés szerint, amelyet 

2014.08.11-én írt alá az Országos Hivatal, időtartama 2014. június 1. – 2015. szeptember 30. (16 hónap) 
2
 A nemzeti irodával kötött 2015-1-RO01-KA103-014404 sz. Erasmus+ támogatási szerződés szerint, amelyet 

2015.07.29-én írt alá az Országos Hivatal, időtartama 2015. június 1. – 2016. szeptember 30. (16 hónap) 
3
 Az átcsoportosítási kérelmeket határidőre benyújtottuk, lásd jelen beszámoló II.3. pontja. 
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22 mobilitás esetében növeltük az ösztöndíj összegét szociális ösztöndíj-kiegészítéssel a 

beérkezett kérelmek alapján (22 460 €) az előző tanév 9 szociális esetéhez képest (8 220 €), és ez 

a megvalósított mobilitások számának csökkenéséhez vezetett. Viszont, mint már jeleztük, 2016 

nyarán nemcsak a 2015/16-os, hanem a 2016/17-es keretre is utaztak ki hallgatók szakmai 

gyakorlatra, így ez plusz 51 szakmai gyakorlat mobilitás megvalósulását eredményezte a tanéven 

belül. A hallgatói mobilitásokról a IV. fejezetben lesz bővebben szó. 

A táblázatból az is látható, hogy az előző tanévhez képest hasonló nagyságrendű keretből a 

2015/16-os tanévben kevesebb oktatónk utazott ki, mobilitási napjaik száma azonban közel 

megegyezik az előző tanév oktatási mobilitási napjainak számával. Az adminisztratív 

munkatársak felhasznált kerete, mobilitásaik száma és mobilitás-napjaik száma is jelentősen 

növekedett. A felsőoktatási munkatársak mobilitásait a IV. fejezet tárgyalja. 

A mobilitási keretek növelése a szerződöttekhez képest átcsoportosítások révén volt 

lehetséges, ezeket a II.3 részben mutatjuk be.  

 

II.2. Az ösztöndíjak mértéke 

 

Az Erasmus+ programban a mobilitásra utazók ösztöndíjainak egységnyi összegeit a nemzeti 

irodák határozzák meg. Az egyes konkrét esetekben az ösztöndíjak kiszámítását a nemzeti iroda 

által rendelkezésünkre bocsájtott kalkulátor segítségével végezzük el, a számításokat az EB által 

fejlesztett Mobility Tool+ webes eszköz igazolja vissza, amikor szerződéses 

kötelezettségeinknek megfelelően feltöltjük ide az egyes mobilitások adatait.  

A Mobility Tool+ online eszköz tartja számon az Erasmus+ projektjeinket, itt rögzítenünk kell 

a mobilitásokat projektek szerint. A bevitt adatok és a mobilitáson részt vevők által kitöltött 

Participant Report-ok alapján az eszköz statisztikákat generál, amelyeket aztán magyaráznunk és 

értelmeznünk kell az adott projektre vonatkozó intézményi zárójelentésben. 

A hallgatói tanulmányi mobilitás ösztöndíjak azokra az országokra vonatkozóan, 

amelyekben mobilitást teljesítettek hallgatóink 2015/16-ban: 

 

Ország Havi ösztöndíj 

Csehország, Spanyolország 500 € 

Magyarország 450 € 

 

Az ösztöndíjak havi összege a Magyarországra utazók számára általában elégséges, a 

nyugatabbra utazók esetében azonban nem. 

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

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

támogatást kaphatnak, amennyiben jogosultak 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). 

Az oktatók és felsőoktatási munkatársak ösztöndíja azokra az országokra vonatkozóan, 

amelyekben munkatársaink mobilitást teljesítettek a 2015/16-os tanévben: 

 

Ország Napi megélhetési támogatás 

Dánia, Svédország 160 € 

Magyarország, Lengyelország, Olaszország  140 € 

Spanyolország, Szlovákia 120 € 
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Az egyszeri utazási támogatás mértéke a küldő intézmény és a fogadó intézmény közötti táv 

függvényében
4
: 

 

Távolság Összeg 

100–499 km között 180 € / résztvevő 

500–1999 km között 275 € / résztvevő 

2000–2999 km között 360 € / résztvevő 

3000–3999 km között 530 € / résztvevő 

4000–7999 km között 820 € / résztvevő 

8000 km vagy annál több 1100 € / résztvevő 

 

II.3. Átcsoportosítási kérelmek, tendenciák 

 

A nemzeti irodával kötött 2015-1-RO01-KA103-014404 számú Erasmus+ támogatási 

szerződésben rögzített támogatási összeghez kiegészítést nem kértünk, viszont két ízben sor 

került keretátcsoportosításra. A mobilitás típusok között meghatározott szabályok szerint 

eszközölhető keretátcsoportosítás a szerződés időtartamán belül: a hallgatói mobilitás kereteket 

csak egymás között lehet átcsoportosítani, az oktatási keret és a munkatársak képzési kerete 

korlátlanul átcsoportosítható egymás között, ugyanakkor ezek teljes egészében 

átcsoportosíthatóak a hallgatókhoz, és a szervezési keret 50%-a átcsoportosítható bármely típusú 

mobilitáshoz. 

A 2015-ös támogatási keret esetében a fenti szabályok betartásával a következő 

átcsoportosításokat kérelmeztük, a szükségletek szerint: 

 

Mobilitás típusa 
Szerződés 

szerint keret € 

Az 1. 

átcsoporto-sítás 

után € 

(2016.02.17.) 

A 2. átcsoporto- 

sítás után € 

(2016.09.26.) 

– végleges – 

 

Végleges keret 

aránya a 

szerződéshez képest 
(mobilitás típuson belül) 

Hallgatói 

tanulmányi 

mobilitás (SMS) 

 

142 500 

 

158 863 

 

167 099 

 

117,26% 

Hallgatói 

szakmai gyak.  

mobilitás (SMP) 

 

77 000 

 

60 637 

 

52 898 

 

68,70% 

Oktatási  

célú mobilitás 

(STA) 

 

30 720 

 

30 720 

 

26 440 

 

86,07% 

Munkatársak 

képzési célú 

mobilitása (STT) 

 

24 960 

 

24 960 

 

33 815 

 

135,48% 

Mobilitás 

szervezési 

támogatás 

(SOM) 

 

46 000 

 

46 000 

 

40 928 

 

88,97% 

Összesen: 321 180 321 180 321 180 - 

 

A szociális kérések nagy számára való tekintettel növeltük a tanulmányi mobilitási keretet a 

szakmai gyakorlat keret rovására – a tanév viszonylatában azonban csökkenés helyett növekedett 

a szakmai gyakorlatok száma, mivel 2016 nyarán a 2016-ban elnyert támogatás terhére is utaztak 

ki hallgatók szakmai gyakorlatra. Az igényekre válaszolva csökkentettük az oktatási mobilitások 

                                                           
4
 Az EB által támogatott távolságkalkulátor: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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keretét, miközben több mint 35%-al növeltük az adminisztratív munkatársak képzési célú 

mobilitásának keretét. A szervezési alap 11,03%-át fordítottuk mobilitásokra. 

 

III. Intézményközi (bilaterális) szerződések, stratégiai partnerségek 

 

Az Erasmus+ program keretén belül a hallgatói tanulmányi mobilitások és az oktatási 

mobilitások olyan felsőfokú intézmények között valósulhatnak meg, amelyeknek intézményközi 

– bilaterális – szerződésük van egymással. 

A Sapientia EMTE-nek az előző tanévben 38 külföldi felsőoktatási intézménnyel volt 

bilaterális szerződése, jelen pillanatban 13 ország 43 intézményével van Erasmus+ 

intézményközi szerződésünk a program hátralévő (a 2020/21-es tanévvel záruló) időszakára. 

Országonkénti bontásban ezekből magyarországi intézmény: 28, lengyelországi: 2, 

németországi: 2, dániai: 1, franciaországi: 1, írországi: 2, olaszországi: 1, portugáliai: 1, 

szlovákiai: 1, spanyolországi: 1, svédországi: 1, törökországi: 1, ukrajnai: 1 (ez utóbbi szerződés 

a 2017/18-as tanévtől lép érvénybe, amennyiben lesz partnerországokra vonatkozó nyertes 

KA107 pályázatunk).  

Az Erasmus+ támogatja a stratégiai partnerségeket is, 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 2015/16-os tanévben két stratégiai partnersége volt, 

mindkettő a Csíkszeredai Karé: 

1. a dubrovniki Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (TUSDU) kezdeményezésére, a 

2014-1-HR01-KA204-007224 sz. támogatási szerződés alapján, címe: Key Skills for 

European Union Hotel Staff, időtartama 24 hónap, periódusa 2014.09.01. –2016.08.31., a 

pályázati támogatást a dubrovniki fő pályázó nyerte Horvátországban; 

2. a brüsszeli CIEP asbl kezdeményezésére, a 2015-1-BE01-KA203-013202 sz. támogatási 

szerződés alapján, címe: CERTIC – Certification des acquis TIC dans le secteur non 

marchand, időtartama 30 hónap, periódusa 2015.09.01. – 2018.02.28., a pályázati támogatást 

a brüsszeli fő pályázó nyerte Belgiumban. 

 

IV. Mobilitások 

 

A lentebb bemutatásra kerülő statisztikák egy részét a II.2. fejezetben ismertetett Mobility 

Tool+ online eszköz generálta, az általunk bevezetett adatok és a mobilitáson résztvevők által 

beküldött Participant Report kérdőív-jellegű beszámolók alapján.  

 

IV. 1. Hallgatói mobilitások  

 

Az Erasmus+ mobilitási programban adott hallgató egy oktatási cikluson belül maximum 12 

hónapon át vehet részt mobilitáson, beleértve a korábbi Erasmus és a mostani Erasmus+ 

programon belül elnyert mobilitási periódusokat is, a nulla grantos időszakokkal együtt. Végzős 

hallgatók a végzést követően is mehetnek szakmai gyakorlatra, amennyiben a támogatási 

szerződés még azalatt megkötésre kerül velük, mialatt hallgatói jogviszonyban állnak az EMTE-

vel. 

A 2015/2016-os tanévben a Sapientia EMTE hallgatói mobilitásainak száma összesen 

155 volt (104 a 2015-ös támogatás terhére + 51 a 2016-os támogatás terhére), ez 23%-os 

növekedést jelent az előző tanév 126 mobilitásához képest: 

64 tanulmányi mobilitás a 2015-ös támogatás terhére +  

40 szakmai gyakorlat mobilitás a 2015-ös támogatás terhére +  

51 szakmai gyakorlat mobilitás a 2016-os támogatás terhére. 
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A hallgatói mobilitások aránya 7% volt a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, ez az 

arány az ezt megelőző tanévben 5,92% volt. Karok szerinti megoszlás: 

 

Kar 
Hallgatói mobilitások 

összesen 2015/2016 
Arány 

Arány a karon 

belüli hallgatói 

létszámból 

Csíkszeredai Kar  96 61,94% 12,07% 

Kolozsvári Kar 21 13,54% 7,66% 

Marosvásárhelyi Kar 38 24,52% 3,29% 

Összesen: 155 100% 7% 

 

A Csíkszeredai Kar jóval az átlagos arány felett van, a Kolozsvári Kar hozza az átlagos 

arányt, a Marosvásárhelyi Kar viszont a karon belüli hallgatót létszámhoz képest alulteljesít. 

 

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

 

A II.3. pontban már rámutattunk, hogy a hallgatói tanulmányi mobilitás keretet 17,26%-al, 

azaz összesen 24.599 euróval növeltük keretátcsoportosítások révén a 2015/2016-os tanév során 

(24.102 eurót a szakmai gyakorlattól, 497 eurót a szervezési alapból csoportosítottunk át ide). A 

Sapientia EMTE-n a 2015/2016-os tanévben összesen 64 diákunk vett részt tanulmányi 

mobilitáson és részesült Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjban (előző tanévhez képest +4,92%), ez 

321 hónap tanulmányi mobilitást jelent (+6,65%), a mobilitások átlagos időtartama 5 hónap volt. 

A hallgatói tanulmányi ösztöndíjakra 167.099 eurót fordítottunk (+14,93%). Mint már az I.1. 

fejezetben említésre került, hogy a 2015/16-os tanévben az előző tanévhez képest nagyon 

megnövekedett a szociális ösztöndíj-kiegészítést igénylő jogosultak száma, így a tanulmányi 

ösztöndíj keret 13,44%-át (22.460 €) szociális ösztöndíjakra fordítottuk. 

Az ösztöndíjak összegeit a jelen beszámoló II.2. pontjában ismertetett módon állapítottuk 

meg. 

Tanulmányi mobilitásra kiutazott hallgatók eloszlása karok szerint: 

 

Kar 
2014/2015 

SMS 

2015/2016 

SMS 

Változás előző 

tanévhez képest 

Csíkszeredai Kar  33 36 + 9,09% 

Kolozsvári Kar 10 11 + 10% 

Marosvásárhelyi Kar 18 17 - 5,56% 

Összesen: 61 64 +4,92% 

 

A szóban forgó tanévben 5 diák kért és kapott egyetemi félévre szóló hosszabbítási 

lehetőséget (akárcsak az előző tanévben), így ők a szokásos egy félév helyett két félévet töltöttek 

a fogadó egyetemen. 

A tanulmányi mobilitások eloszlása a fogadó országok szerint: Magyarország 62 mobilitás, 

Spanyolország 2 mobilitás.  

A tanulmányi mobilitások eloszlása nemek szerint: 45 nő és 19 férfi. 

 

Megjegyzés: A tanulmányi mobilitások számának növekedését adott karon belül akadályozza 

az egyes szakok évfolyamainak létszáma. Másrészt ezen mobilitás típus gyenge pontja diákjaink 

szempontjából, hogy a hozott kreditek elismerése sok esetben számukra előnytelenül történik, 

ezért itthon is vizsgázniuk kell, hogy a mobilitás tanévének végéig letegyék az itthoni kötelező és 

kötelezően választandó tantárgyakból a vizsgáikat az évismétlés elkerülése és/vagy a tanulmányi, 

szociális ösztöndíjak elveszítésének elkerülése érdekében. Többször előfordult, hogy a hallgató 

30 kreditet hozott külföldről, tehát becsületesen tanult és vizsgázott a fogadó egyetemen, de 

ezeket a krediteket csak fakultatívként ismerte el neki az EMTE, és így óriási erőfeszítésbe kerül 
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„bepótolni’ még a mobilitás tanévében az itthon kimaradt félévet egy előnyös tanulmányi 

pozíció megszerzése érdekében. Ennek orvoslására javaslatot fogunk kidolgozni a közeljövőben. 

 

IV.1.b) Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitások (SMP) 

 

A II.3. pontban ismertettük, hogy a 2015-ös támogatási összeg SMP mobilitás keretét 

31,30%-al, azaz 24.102 euróval csökkentettük a tanulmányi mobilitások javára, 

keretátcsoportosítások révén. Ezzel párhuzamosan rendhagyó módon, kísérleti jelleggel 

előrehozottan már 2016 nyarán felhasználtuk a 2016-ban elnyert hallgatói mobilitási keret egy 

részét szakmai gyakorlat mobilitások megszervezése céljából. Így 2016 nyarán 40%-al több 

szakmai gyakorlat mobilitást szerveztünk az előző tanévhez képest (91 mobilitás a 65-el 

szemben). 

A fentiek okán 2016 nyarán párhuzamosan két különböző támogatási keret terhére utazhattak 

ki diákjaink szakmai gyakorlatra. Ennek előnyei: megnövekedett a tanéven belül a szakmai 

gyakorlat mobilitások száma, és a végzősök is nagy számban utazhattak ki szakmai gyakorlatra 

(melynek következtében néhányukat alkalmazta is a fogadó intézmény, lásd lentebb). Hátránya: 

a 2016-os keretre június-júliusban kiutazók a szokásos 80% előleg helyett 20%-os előleget 

kaptak, mivel a bukaresti nemzeti iroda részéről csak július végén történt meg a támogatási 

összeg első részletének átutalása. Az előleget azonnal felpótoltuk 80%-ra, amint rendeződött a 

helyzet. Mellékhatása: a Csíkszeredai Kar és az intézményi koordinátor szintjén elértük, sőt 

jóval túlléptük jelenlegi kapacitásunk határát a normális munkamenetben feldolgozható 

mobilitások mennyiségét illetően.  

A Csíkszeredai Kar bonyolította az SMP mobilitások 66%-át (szám szerint 60 mobilitást a 

91-ből), így a kar fő Erasmus koordinátora több hónapon keresztül extra mennyiségű munkát 

végzett a megnövekedett számú szakmai gyakorlat mobilitások megfelelő lebonyolítása 

érdekében (előleg-dossziék, kapcsolattartás, elszámolási dossziék, tárgyelismerési lapok). 

Munkája kétszer akkora volumenű volt az idei SMP mobilitások tekintetében, mint a másik két 

karé összesen. A Marosvásárhelyi Kar szervezte az SMP mobilitások 23%-át, náluk 

örvendetes módon 133%-al növekedett a szakmai gyakorlat mobilitások száma az előző tanévhez 

képest. A Kolozsvári Kar szervezte az SMP mobilitások 11%-át, náluk is növekedett a szakmai 

gyakorlat mobilitások száma. 

 

A szakmai gyakorlatok népszerűségének néhány oka: álláskeresésnél előnyt jelenthet a 

külföldi szakmai gyakorlat; az SMS-el szemben nem hátráltatja a tanulmányi előmenetelt; a 

fogadó cég munkaadóvá válhat.  

2016 nyarán a 91 szakmai gyakorlat mobilitásból 31-et végzős hallgatók teljesítettek (34%), 

közülük jelenlegi tudomásunk szerint 9-et alkalmaztak (29%) a szakmai gyakorlat mobilitásuk 

következtében (6-an a Csíkszeredai Kar végzősei és 3-an a Marosvásárhelyi Kar végzősei). 

A szakmai gyakorlat mobilitások átlagos időtartama 2 hónap volt (ez egyúttal a program által 

előírt minimális időtartam is), szakmai gyakorlat ösztöndíjakra 52.898 eurót fordítottunk a 2015-

ös keretből és 67.519 eurót a 2016-os keretből. 

Szakmai gyakorlat mobilitásra kiutazott hallgatók eloszlása karok szerint: 

 

Kar 
2014/2015 

SMP 

2015/2016 SMP 

(2015-ös + 2016-os keret) 

Változás előző 

tanévhez képest 

Csíkszeredai Kar* 49  60* (30+30) +22,45% 

Kolozsvári Kar 7 10 (6+4) +42,86% 

Marosvásárhelyi Kar 9 21 (4+17) +133,33% 

Összesen: 65 91 (40+51) +40% 

 

*2015 nyarán két koordinátor közt arányosan oszlott a feladat, míg 2016 nyarán egy koordinátor végezte 

a munka közel 90%-át. 
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A szakmai gyakorlat mobilitások eloszlása a fogadó országok szerint: Magyarország 89 

mobilitás, Csehország 1 mobilitás, Hollandia 1 mobilitás.  

A szakmai gyakorlat mobilitások eloszlása nemek szerint: 60 nő és 31 férfi. 

 

Megjegyzés: Intézményként kötelességünk a mobilitások minőségének biztosítása, viszont 

szakmai gyakorlat esetén ezt jelenleg nem tudjuk megfelelő módon szavatolni. Intézményként 

ugyanis nem tudunk megfelelő számú, ellenőrzött szakmai gyakorlat helyszínt biztosítani 

hallgatóink számára, így a fogadó intézményeket nagyrészt a diákok kutatják fel tanáraik, 

ismerőseik, rokonaik, diáktársaik segítségével. Ez ügyben nagy segítséget jelentene a 

karrieriroda beindulása, amely vállalhatná a szakmai gyakorlatra diákokat fogadó EU-n belüli 

cégek felkutatását, adatbázisának összeállítását, azok helyszíni ellenőrzését, szakmai gyakorlatra 

vonatkozó együttműködési szerződések megkötését, mindezt kombinálva akár a mobilitások 

monitorizálásával, amely ugyancsak kötelességünk, de amelyre jelen pillanatban nincsen 

megfelelő kapacitásunk. 

 

IV.2. Oktatási célú mobilitások (STA) 

 

A 2015/2016-os tanévben 34 oktatási mobilitást teljesítettünk (előző tanévhez képest 17%-

os visszaesés), amelyre 26.440 eurót fordítottunk. Az eredeti oktatási mobilitás keret 13,93%-át, 

azaz 4.280 eurót átcsoportosítottuk a felsőoktatási munkatársak képzési mobilitásához.  

A mobilitási napok száma 136 volt, a mobilitások átlagos időtartama 4 nap. A tanítási órák 

száma 276 (a 2-5 munkanapra kiutazó oktatók minimális kötelező tanításai óraszáma 8). Az 

ösztöndíjakat a jelen beszámoló II.2. pontjában ismertetett módon számítottuk ki. 

Karokra lebontva: 

 

Kar 
2014/2015 

STA 

Arány 

főállású 

oktatókból 

2015/2016 

STA 

Arány 

főállású 

oktatókból 

Mobilitások 

számának 

változása 

Csíkszeredai Kar – volt GHK 9 21,95% 
17 20,99% - 5,56% 

Csíkszeredai Kar – volt MTTK 9 20,93% 

Kolozsvári Kar 14 37,8% 10 27,78% - 28,57% 

Marosvásárhelyi Kar 9 10,97% 7 8,97% - 22,22% 

Összesen: 41 20,19% 34 17,44% -17,07% 

 

Mobilitások eloszlás fogadó országok szerint: Magyarország 28, Dánia 1, Lengyelország 1, 

Olaszország 1, Szlovákia 1, Spanyolország 1, Svédország 1. 

Eloszlás nemek szerint: 20 nő és 14 férfi. 

 

Megjegyzés: a Mobility Tool+ által feldolgozott egyéni online Participant Report kérdőívek 

alapján a mobilitáson részt vevőink közül az oktatási mobilitáson részt vevő tanáraink körében a 

legalacsonyabb a mobilitás elismerésével való elégedettség, mindössze 67,65%-uk nyilatkozta 

azt, hogy elégedett az elismeréssel („% of staff who felt satisfied with the level of recognition”). 

 

IV.3. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitásai (STT) 

 

A 2015/2016-os tanévben 43 felsőoktatási munkatárs képzési célú mobilitása valósult meg 

(+48,28%), az ösztöndíjakra 33.815 eurót fordítottunk. A pályázók megnövekedett száma miatt 

az eredeti keretet átcsoportosítások révén 35,48%-al, azaz 8.855 euróval növeltük, ebből 4.280 

eurót az oktatási keretből és 4.575 eurót a szervezési alapból irányítottunk át.  

A mobilitási napok száma 176 volt, a mobilitások átlagos időtartama 4 nap. Az ösztöndíjakat 

a jelen beszámoló II.2. pontjában ismertetett módon állapítottuk meg. 

Karokra lebontva: 
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Kar 
2014/2015 

STT 

2015/2016 

STT 

Mobilitások 

számának 

változása 

Csíkszeredai Kar  11 18 +63,64% 

Kolozsvári Kar 6 8 +33,33% 

Marosvásárhelyi Kar 5 10 +100% 

Rektori Hivatal 7 7 0% 

Összesen: 29 43 +48,28% 

 

Mobilitások eloszlása fogadó országok szerint: Magyarország 43. 

Eloszlás nemek szerint: 33 nő és 10 férfi. 

 

Megjegyzés: a Mobility Tool+ által feldolgozott egyéni online Participant Report kérdőívek 

alapján a képzési mobilitáson részt vevő munkatársaink 81,40%-a elégedett a mobilitás 

elismerésével („% of staff who felt satisfied with the level of recognition”). 

 

V. Erasmus+ bejövő (incoming) hallgatók és felsőoktatási munkatársak 

 

Az Erasmus+ programon belül a Sapientia EMTE-n a 2015/16-os tanévben is jelentős 

túlsúlyban voltak a kiutazó (outgoing) hallgatók a bejövőkkel (incoming) szemben, az incoming 

hallgatók száma mindössze 16,67%-al emelkedett.  

Viszont az oktatási és képzési mobilitásra érkező munkatársak száma növekedési tendenciát 

mutat, a magyarországi egyetemek felsőoktatási munkatársai egyre inkább „felfedezik” a 

Sapientia EMTE-t mint olyan fogadó intézményt, ahol anyanyelvükön teljesíthetik 

mobilitásukat. 

 

V.1. Tanulmányi mobilitásra érkező hallgatók: 7 fő (+16,67%). 

 

Karok szerint: 

Kar 2014/2015 2015/2016 

Csíkszeredai Kar  0 1 

Kolozsvári Kar 1 0 

Marosvásárhelyi Kar 5 6 

Összesen: 6 7 

 

A 2015/2016-ös tanévben a Marosvásárhelyi Karra 6 diák érkezett, egy félévre, küldő 

intézményük a Nyíregyházi Egyetem, 5 diák szakterülete 07 Engineering, egy diák szakterülete 

0619 Information and Communication Technologies volt. 

Ugyanakkor a Csíkszeredai Karra egy hallgató érkezett egy egyetemi félévre, küldő 

intézménye a komáromi Selye János Egyetem, szakterülete 0311 Economics.  

A Mobility Tool+ által feldolgozott Participant Report kérdőívek alapján vendég hallgatóink 

71,43%-a nyilatkozta azt, hogy elégedett/inkább elégedett a mobilitásával. 

 

A Sapientia EMTE számára jelen pillanatban a magyarországi egyetemek az incoming 

hallgatók fő küldő intézményei, mivel külföldi hallgatók számára kidolgozott, különböző 

szakterületekre vonatkozó angol nyelvű oktatási csomagokkal egyelőre nem rendelkezünk.  

Vonzerőnk a magyarországi diákok irányában a magyar nyelven tanulás lehetősége lehet, 

valamint az egyes helyszínek családias hangulata és természeti és kulturális adottságai. A 

2016/17-es tanévtől a megélhetési költségek szintje is vonzerőnek számíthat, mivel a 

Romániában megvalósuló tanulmányi mobilitások ösztöndíját 300 euróról 400-ra emelte a 

magyarországi Erasmus+ programokat lebonyolító Tempus Közalapítvány.  
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Hátrányunk a külföldieket célzó angol nyelvű oktatás hiánya mellett az, hogy egyetemünkön 

az ún. „course catalogue”, azaz a kurzuslista nincs készen már előző tanév tavaszán. A 2015/16-

os tanévben incoming diákjainknak mindössze 28,57%-a nyilatkozta azt a Participant Report 

beszámolókban, hogy a kurzuslista teljes („complete”) és idejében elérhető („available in 

time”) volt, és 57,14%-uk szerint volt naprakész („up-to-date”). Ezekre az alacsony százalékokra 

magyarázatot kell adnunk az intézményi zárójelentésben, valamint emiatt szóbeli figyelmeztetést 

kaptunk a nemzeti irodánktól idén szeptemberben.  

 

Szakmai gyakorlat mobilitásra nem érkeztek hozzánk külföldi hallgatók. 

 

V.2. Oktatási mobilitásra érkezők: 42 bejövő oktató (+147,06%), 387 oktatási óra 

(+92,54%), 219 mobilitás nap. Az incomig oktatók mobilitásainak eloszlása küldő országok 

szerint: Magyarország 39, Írország 1, Olaszország 1, Svédország 1. 

 

Az Erasmus+ program keretében érkező oktatók megoszlása karok szerint:  

 

Kar 2014/2015 2015/2016 Változás 

Csíkszeredai Kar  7 22 +214,29% 

Kolozsvári Kar 9 12 +33,33% 

Marosvásárhelyi Kar 1 8 +700% 

Összesen: 17 42 +147,06% 

 

Az incoming oktatók által teljesített oktatási órák eloszlása karok szerint: 

 

Kar 2014/2015 2015/2016 Változás 

Csíkszeredai Kar  72 212 +194,44% 

Kolozsvári Kar 97 111 +14,43% 

Marosvásárhelyi Kar 32 64 +100% 

Összesen: 201 387 +92,54% 

 

 

V.3. Képzési célú mobilitásra érkező felsőoktatási munkatársak: 29 bejövő munkatárs 

(+52,63), 130 mobilitás nap, mindannyian Magyarországról jöttek 

 

Kar 2014/2015 2015/2016 Változás 

Csíkszeredai Kar  11 17 +54,55% 

Kolozsvári Kar 2 8 +300% 

Marosvásárhelyi Kar 5 1 - 80% 

Rektori Hivatal 1 3 +200% 

Összesen: 19 29 +52,63% 

 

VI. Kari koordinátori munka 

 

A Sapientia EMTE-n a 2015/2016-os tanév Erasmus+ teljesítménye a várakozással 

ellentétben túlszárnyalta az előző tanévet, főként a hallgatói mobilitások számát illetően. Ezt 

nem érhettük volna el a kari Erasmus koordinátorok elkötelezett és néha erőn felüli 

munkája nélkül.  
A mobilitások fontos összetevője a koordinátorok információs-tájékoztató tevékenysége, 

valamint a részükről megnyilvánuló személyes törődés-kapcsolattartás. A hallgatóktól a 

mobilitások komoly adminisztratív erőfeszítést igényelnek, miközben ügyintézésben való 

jártasságuk csekély, ráadásul a szükséges iratoknak is csak egy része magyar nyelvű, a többi 

román és angol – ezért a hallgatók a mobilitásaikkal kapcsolatban folyamatosan segítségre 

szorulnak, a kiutazás előtt, a mobilitás közben és a hazaérkezés után is. Ugyanakkor idegen 
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egyetemi és szociális közegben helytállni is nagy kihívás mindenki számára, így az itthonról 

kapott támogatásra folyamatosan szüksége van minden mobilitáson részt vevőnek.  

Az Erasmus-munkaidő terjedelme kimutathatóan befolyásolja a mobilitásokkal járó 

problémák mennyiségét is: minél több idő fordítódik a tájékoztatásra és az egyénre szabott 

kapcsolattartásra-odafigyelésre, annál kevesebb a mobilitásokkal kapcsolatos probléma.  

A fentiek okán a mobilitásokra fordítandó idő nem spórolható meg, és ezt fontos 

figyelembe venni a kari koordinátorok egyéb feladatköreinek megállapításakor. Az sem 

téveszthető szem elől, hogy a koordinátori munka mennyisége is pontosan akkor emelkedik 

meg ugrásszerűen, amikor az egyéb tevékenységek tekintetében is többletmunkával járó 

időszak van (tanév kezdete, félév vége-kezdete, tanév vége).  

 

VIII. Egyéb nemzetközi mobilitások a 2015/16-os tanévben  

 

1. CEEPUS mobilitások a 2015/16-os tanévben: 
 

Hálózat 
Kiutazó diák 

mobilitás 

Kiutazó tanár 

mobilitás 

Bejövő diák 

mobilitás 

Bejövő tanár 

mobilitás 
CIII-HU-0019-11-1516 

International Cooperation in 

Computer Science 

2 0 0 2 

CIII-RO-0010-10-1516 

Teaching and Learning 

Bioanalysis 

3 3 0 2 

Freemover 1 0 0 0 

Összesen: 6 3 0 4 

 

 

2. Velux ösztöndíj, Dánia  

 

A dániai Velux ösztöndíjprogramhoz 2012-ben csatlakoztunk, összesen 45 diákunk vett részt 

benne. A program idén lezárult, a záró konferencián 2016 áprilisában, Koppenhágában a 

Sapientia EMTE részéről Székely Kinga egyetemi titkár, Neptun koordinátor és Bors Hortenzia 

kari titkár, kari Erasmus koordinátor vettek részt. 

Kar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Csíkszeredai Kar  4 10 7 13 

Marosvásárhelyi Kar 6 2 3 0 

Összesen: 10 12 10 13 

 

 

Kolozsvár, 2016. október 24. 

 

 

 

         


