
 

Pályázati felhívás 
doktori képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók számára 

          rövid külföldi tanulmányút megvalósítására a 2022/23 tanévre 
 
 

A Színház-és Filmművészeti Egyetem ösztöndíjpályázatot hirdet 2023. február 1. és 2023. 
augusztus 31. között megvalósítható rövid tanulmányutak támogatására a doktori képzésben 
résztvevő felsőoktatási hallgatók számára. 

 

A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy a kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az 
itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely 
biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, 
megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket, valamint segíti a 
nemzetközi kapcsolataik építését. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet 
folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai 
kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos 
konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. A rövid tanulmányút 
időtartama legalább 5 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül. 
 
A fogadó intézmény/rendezvény kiválasztása 

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, 
múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre 
lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató témavezetője jóváhagyott. 
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: 
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

A külföldi rövid tanulmányút tevékenység bármely program és partnerországban végezhető: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries 

 
 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 
A Színház-és Filmművészeti Egyetem azon hallgatója nyújthat be pályázatot, aki: 

 

• a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti 
jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott doktori képzésen; 

• doktori képzésben a kiutazás időpontjában egy lezárt félévvel fog rendelkezni; vagy 

• doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a 
megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy 

• doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták és a megpályázott 
tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy 

• a pályázott tevékenységet az új doktori képzésre vonatkozó szabályok alapján az 
abszolutórium megszerzésétől számított 12 hónapon belül teljesíti; 

• a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsgával rendelkezik; 
• vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni 

rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét. 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries


 

 

 

Az elnyerhető támogatás összege 
Előzetes tájékoztatásként, a támogatások így alakulnak: 

1-14 napig: 70 € / nap 
15-30-napig: 50 € / nap 
Az ösztöndíjas időszak időtartamához további 1+1 napot számítunk az utazási napokra, melyet 
a pályázónak nem kell hozzáadnia a tervezett időtartamhoz. 
Az elnyert pályázati támogatások mellé kiegészítő esélyegyenlőségi támogatási kérelmek és 
utazási támogatások is igényelhetőtek, melyekről az Erasmus esélyegyenlőségi felhívás ad 
tájékoztatást. 
Az SZFE támogatja és szorgalmazza a zöld mobilitások megvalósítását. 
https://erasmusplusz.hu/zold-erasmus 

 

A pályázat menete 

A csatolt pályázati adatlap kitöltése, és eljuttatása az Színház-és Filmművészti Egyetem 
részrére e-mailen az erasmus@szfe.hu címre. A pályázati adatlapon fontos a témavezető 
oktató engedélye a távollétre, melyet aláírásával igazol, és az esetleges megszerzendő 
(fakultatív) kreditek számáról való egyeztetés. A külföldi kutatómunka kreditértékéről, amely 
0-10 kredit között beszámítható a Doktori és Habilitációs Tanács a témavezető értékelését 
figyelembe véve dönt. 

 

Jelentkezési határidő: A 2022/23-as tanévekre a jelentkezés folyamatos, ám a kiutazás előtt 
érdemes legalább egy hónappal jelezni a részvételi szándékot. A minimum 5 napos mobilitás 
legkésőbb 2023. augusztus 31-ig teljesíthető. 

 

Sikeres pályázat esetén 

• A hallgató hallgatói támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a pénzügyi 
támogatás összegét és feltételeit 

• illetve kitölti az Online Learning Agreement (OLA) for Short-Term Doctoral Mobilty 
nyomtatványt. A nyomtatványt a küldő és a fogadó intézmény, valamint a hallgató is 
aláírásával hitelesíti, amely a mobilitás helyszínét, időszakát, a program leírását, 
valamint a teljesítés igazolását tartalmazza. 

 

Egyéb tudnivalók 

• A minimum 5 napon felül a mobilitás megvalósítható blended mobilitásként is, azaz pl. 
az 5 napos fizikai kiutazás után a mobilitás online formában folytatható. 

• Támogatás csak a fizikai részre jár. (értsd: csak a külföldön töltött napokra + utazási 
napokra jár) pl: kizárólagosan Webinar, vagy kizárólagosan online teamwork esetében 
nem jár támogatás. 

• Záró dokumentumok: OLA, Letter of Confirmation (csatolva), a hallgató rövid írásos 
összefoglalása, beszámolója a kinti programjáról és/vagy munkájáról. 

• A hallgató a Doktori és Habilitációs Bizottságtól kérheti a megszerzett kreditek 
elismerését a benyújtott záró dokumentumok segítségével, kivéve az abszolutórium 
megszerzése utáni mobilitás esetén. 

https://erasmusplusz.hu/zold-erasmus
mailto:erasmus@szfe.hu


 

• A sikeres pályázóknak mobilitásuk befejeztével EU Survey online kérdőív kitöltése is 
kötelező, amelyről szintén e-mailben kapnak tájékoztatást. Az EU Survey kitöltésének 
elmaradása az ösztöndíj visszafizetését vonhatja maga után. 

• A pályázó maga gondoskodik a külföldi tartózkodása alatti megfelelő betegség- és 
balesetbiztosítása meglétéről. (Az Európai Egészségbiztosítási Kártya megléte 
kötelező, valamint mellé kiegészítő biztosítás is javasolt.) 

• Hallgatói támogatási szerződések lezárása: Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi rövid 
távú mobilitását, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési kötelezettségét 
vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az 
esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi 
mobilitás elvégzésében. 

• Az állami ösztöndíjas hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az 
anyaintézményüknél kapott doktori ösztöndíjra, amennyiben a küldő intézményben 
(SZFE) félévük aktív. 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 

Erős-Tárczy Zsuzsanna, 
Erasmus+ koordinátor 
erasmus@szfe.hu 
T: 06302817357 
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