
 

 

Pontozási rendszer az Erasmus+ oktatási és képzési célú mobilitási pályázatok értékelésére vonatkozóan 
 
STA – oktatók oktatási célú mobilitása 

Szempont Kritériumok 
Maximális 
pontszám 

Pontozás 

1. korábbi 
mobilitások – korábbi részvétel E+ mobilitásokon (a pályázást megelőző 5 egyetemi évben) 10 

5 mobilitás – 0 pont, 
4 mobilitás – 2 pont,  
3 mobilitás – 4 pont,  
2 mobilitás – 6 pont,  
1 mobilitás – 8 pont,  
0 mobilitás – 10 pont 

2. idegen nyelv 

– kidolgozott idegen nyelvű (nem román) kurzust vagy részt vett ilyen kurzus kidolgozásában; 
– előző mobilitása(i) során idegen nyelven adott elő (nem románul); 
– nem magyarországi intézményben megvalósuló mobilitásra pályázik; 
– a megpályázott mobilitás során idegen nyelven oktat; 
– idegen nyelvű kurzust tartott incoming hallgatók számára, incoming hallgatóknak idegen nyelvű 
foglalkozásokat tartott, magyar nyelven nem beszélő incoming oktatókat fogadott 

15 

a pályázást megelőző 3 
egyetemi évre 
visszamenőleg 
 

3. hozzájárulás az 
E+ mobilitási és 
egyéb nemzetközi 
projektek 
lebonyolításához  

– hozzájárult E+ intézményközi egyezmények megkötéséhez a pályázást megelőző 3 egyetemi évben, elősegítette 
új kapcsolatok létrehozását; 
– mentori tevékenységet folytatott incoming E+, Makovecz hallgatókkal a pályázást megelőző 3 egyetemi évben;  
– segítséget nyújtott outgoing és incoming hallgatók számára a tanulmányi egyezmény (Learning Agreement) 
összeállításához; 
– részt vett az egyetemi Erasmus+, Makovecz rendezvényeken (Erasmus+ Open Doors) a pályázást megelőző 3 
egyetemi évben és/vagy segédkezett azok megszervezésében; 
– részt vett Erasmus partnerségi programok előkészítésében/lebonyolításában;  
– hozzájárult külföldi szakemberek, oktatók, hallgatók bevonzásához az egyetemre; 
– hozzájárult nemzetközi szintű programok (rendezvények, konferenciák, projektek stb.) megvalósításához 

15 

a pályázást megelőző 3 
egyetemi évre 
visszamenőleg 
 

4. munkaterv 
(Mobility 
Agreement) 

– a megpályázott oktatási tevékenység tartalma; 
– meglévő partnerségek fejlesztése; 
– meglévő és új tanulmányi programok (programe de studii) fejlesztéséhez való hozzájárulás; 
– új kurzusok (cursuri/module de curs) kidolgozása vagy meglévő tantárgy tartalmi fejlesztése; 
– új oktatási módszerek bevezetése, bevált gyakorlatnak számító új munkamódszerek, eljárások, anyagok 
fejlesztése 

20  

5. felettes általi 
értékelés – a szervezeti egység vezetője (dékán vagy rektor) által megítélt pontszám 

30  

6. régiség  
– a Sapientia EMTE-n eltöltött szolgálati idő 

10 
megkezdett 2 évente 1 pont, 
20 év felett 10 pont 

ÖSSZESEN: 
 

100  



 

 

STT – felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása 
 

Szempont 
Kritériumok 

Maximális 
pontszám 

Pontozás 

1. korábbi mobilitások 

 

– korábbi részvétel E+ mobilitásokon (a pályázást megelőző 5 egyetemi évben) 
10 

5 mobilitás – 0 pont, 
4 mobilitás – 2 pont,  
3 mobilitás – 4 pont,  
2 mobilitás – 6 pont,  
1 mobilitás – 8 pont,  
0 mobilitás – 10 pont 

– a pályázást megelőző 5 egyetemi évben teljesített mobilitásaitól eltérő intézménybe pályázik 
10  

2. hozzájárulás az E+ 
mobilitási és egyéb 
nemzetközi projektek 
lebonyolításához 

– hozzájárult Erasmus+, Makovecz projektek lebonyolításához (adminisztratív ügyintézés: koordinátorok, 
gazdasági és tanulmányi titkárok); 
– hozzájárult más nemzetközi mobilitási projektek lebonyolításához (adminisztratív ügyintézés);  
– részt vett az egyetemi Erasmus+, Makovecz vagy más nemzetközi projektekkel kapcsolatos rendezvények, 
tevékenységek szervezésében (pl. Erasmus+ Open Doors) 

20 
a pályázást megelőző 3 
egyetemi évre 
visszamenőleg 

3. munkaterv 
(Mobility Agreement) 

– meglévő partnerségek fejlesztése; 
– a munkaterv és a munkakör közötti összefüggés; 
– munkakörhöz kötődő kapcsolatrendszer építése; 
– partner intézményben bevált gyakorlatnak számító munkamódszerek tanulmányozása, EMTE-n való 
meghonosítása céljából 

20  

4. felettes általi értékelés 
– a szervezeti egység vezetője (dékán vagy rektor) által megítélt pontszám 

30  

5. régiség 
– a Sapientia EMTE-n eltöltött szolgálati idő 

10 
megkezdett 2 évente 1 pont, 
20 év felett 10 pont 

ÖSSZESEN:  100  

 
Az egyes szempontokhoz rendelt maximális pontszámok részpontokra bonthatók, az Egyetemi Erasmus Bizottság döntése szerint. 
 
Jelen pontozási rendszert a Vezetőtanács 5/2022. 02.23. sz. döntésével hagyta jóvá. 
 
Dr. Tonk Márton, egyetemi tanár          Hauer Melinda 
 Rektor             főtitkár 


