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Miről lesz szó?
Partnerségi projektek
1. Erasmus+ Felsőoktatási fejlesztési projektek
(Capacity Building in Higher Education)
• A partnerországok (~EU-n kívül) felsőoktatási intézményeit,
felsőoktatási rendszerét modernizáló 2 v. 3 éves együttműködések

2. Erasmus Mundus közös mesterképzések (EM Joint
Master Degrees)
• Kiváló, legalább 3 európai felsőoktatási intézmény által közösen kínált
mesterképzés támogatása, hallgatói ösztöndíjak biztosítása

3. Erasmus+ Tudásszövetségek (Knowledge Alliances)
• Felsőoktatási intézmények és vállalkozások együttműködésén alapuló,
innovatív nagy projektek (2 v. 3 év)

Felsőoktatási fejlesztési projektek
Együttműködés a következő régiókkal (regionális és nemzeti projektek):
1. Nyugat-Balkán
2. Keleti Partnerség

Nem vehetnek részt:

3. Dél-mediterrán térség

Öböl-térség fejlett országai,
Ausztrália, USA, Kanada,
Japán, Korea stb.

4. Oroszország (a nemzetközi jog által elismert területe)

6. Ázsia (DCI 19 ország) !
7. Közép-Ázsia
8. Latin-Amerika
9. Irán, Irak, Jemen
10. Dél-Afrika
11. ACP (Afrika, Karibi-térség)csendes-óceáni térség)

Andorra, Monaco, San
Marino, Vatikán, Svájc

Cél: a partnerországok felsőoktatásának fejlesztése

Közös projektek
(Joint Projects)

• Curriculumfejlesztés, módszertani reform,
IKT és szabad forrású tananyagok és
eszközök
• FOI irányításának és működésének
modernizációja
• A felsőoktatás és a társadalom, az üzleti
élet kapcsolatainak fejlesztése
• Szolgáltatások modernizációja
• Nemzetköziesítés
• Tréningek

Strukturális
projektek
(Structural
Projects):
minisztériumok
bevonásával

• Felsőoktatási szakpolitika, irányítás
és menedzsment korszerűsítése
• Felsőoktatási rendszerek és a tágabb
gazdasági és szociális környezet
közötti kapcsolat erősítése
• Bologna típusú reformok

Nemzeti és regionális prioritások!

A konzorcium összetétele
National projects
1 partnerország
min. 2 programország

Multi-country
projects
min. 2 partnerország
min. 2 programország

Min. 1 FOI /
programország

Min. 1 FOI /
programország

Min. 3 FOI a
partnerországból

Min. 2 FOI az egyes
partnerországokból

Legalább ugyanannyi FOI
a partnerországból, mint a
programországból

Legalább ugyanannyi FOI
a partnerországból, mint a
programországból

Felsőoktatási fejlesztési projektek - Projektpélda

A montenegrói állatorvosi képzés reformja, közös képzési curriculum létrehozása
1.Programországok

3 Nem FO partnerek

4. Társult partnerek

2.Partnerország

Célok:
-ECTS-en alapuló teljes curriculum
kidolgozása 3 év alatt
-Közös képzés kidolgozása,
akkreditálása
-Munkáltatói igények kielégítése (pl.
for-profit kutatóintézmények,
gyógyszergyárak)

Tevékenységek:
-Modulok kidolgozása, tananyagok (e-learning, új
módszerek pl. MOOC stb.)
-Projekttalálkozók
-Személyzet képzése
-Tanulmányutak
-Infrastruktúra fejlesztése (pl. labor, könyvtár)
-Vállalatokkal való kapcsolatok aktívvá tétele
(szakmai gyak., közös kutatás, tudástranszfer stb.)
-Hallgatók, oktatók és személyzet mobilitása

Felsőoktatási fejlesztési projektek
Elszámolható költségek
2 vagy 3
éves
futamidő

500 000
– 1 000 000
EUR
támogatás

Nincs
kötelezően
meg-határozott
önrész, de
számolni kell
vele

Egységköltség
alapú
elszámolás

Felsőoktatási fejlesztési projektek
Statisztikák 2017
833 pályázat

149 nyertes

756 formailag
megfelelő

2 magyar
vezetésű
nyertes

Partnerként
nyertes
projektben:
BME, ME

Óbudai
Egyetem 2x

ÓE: 2 x 1 mio
EUR

Geoinformatikai
doktori
tanulmányok
Üzbegisztán

Távérzékelés
(Kína, Thaiföld)
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Erasmus Mundus közös mesterképzések
(EMJMD)
Több intézmény által létrehozott, integrált nemzetközi közös képzések, amelyek hallgatói min. 2
résztvevő intézményben tanulnak
Kiválóság , hiánypótló, újszerű, interdiszciplináris jelleg
Legalább 3 programország 1-1 felsőoktatási intézménye
Közös, de legalább kettős/többes diploma
Akkreditált képzés minden részt vevő országban (külön-külön vagy közösen)

Évente max 15 támogatott hallgató + 4 hallgató kiemelt országokból
Vendégoktatói, kutatói ösztöndíjak
Társult partnerek: FOI, cégek, NGO, kutató intézet, közintézmény stb. Partnerországok!
Kapcsolat a munka világával (cégek, kutatóhelyek bevonása)

Erasmus Mundus közös
mesterképzések (EMJMD)

• 2 éves innovatív mesterképzés biogazdálkodás
témájában, közös diplomával zárul
• 5 FOI programországokból: HU, NO, FYROM, NL, ES
• 4 FOI partnerországokból: US, BR, CN, IN (nem
kötelező)
• Szakmai gyakorlati helyek, kutatóhelyek (össz. 8.)
Hallgatói út
• 1-2. szemeszter: valamelyik programországban
• 2 hetes nyári intenzív kurzus közösen
• 3. szemeszter: partnerországbeli FOI
• 4. szemeszter választott intézmény + szakmai gyak.
• Évente 18 ösztöndíjas és 6 önköltséges hallgató

Erasmus Mundus közös
mesterképzések (EMJMD)
Hallgatók:
A világ minden országából jelentkezhetnek közvetlenül a konzorciumhoz (tehát
nem csak a partnerektől érkezhetnek)
Évfolyamonként max. 15 hallgató + 12 hallgató a kiemelt országokból
Min. 75% partnerországokból
Kötelező mobilitás (legalább 2 programország FOI, min. 40 ECTS, ha a teljes
képzés 120 ECTS)
További ösztöndíjak célzott régiókból érkező hallgatóknak (4 fő/évfolyam)
Önköltséges hallgatók (fenntarthatóság)

Erasmus Mundus közös mesterképzések (EMJMD)
Konzorcium működtetése
(+ vendégelőadók, meghívott
kutatók)

20 000 € (előkészítő év)
50 000 € / évfolyam

Hallgatói ösztöndíjak
Részvételi díj (tandíj, biztosítás,
könyvtár, laboratóriumi díj)

Max. 9 000 € (partnerországok)
Max. 4 500 € (programországok)

Utazás + berendezkedés
(„installation”)

1 000 € (programországban lakó
hallgatónak)
2 000 € + 1 000 € (partnerországok
<4000 km a koord. intézménytől)
3 000 € + 1 000 € (partnerországok
>4000 km a koord. intézménytől)

Megélhetés

1 000 € / hó (max. 24 hó)

Összesen

~4M€
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Tudásszövetségek
Fő jellemzők
Nemzetközi,
eredményorientált
projektek felsőoktatási
intézmények és az
üzleti szféra között

Innováció
FO és cégek
között
Fenntarthatóság
kiegyensúlyozott és
hosszan tartó
partnerség,
egymást kiegészítő
partnerek
Hatás:
Rövid - hosszú
távú, egyéni,
intézményi és
strukturális

Sokban hasonlít a
stratégiai
partnerségekhez, de

Nagyobb
formátum

Céges
partnerek
kötelezően

Centralizált
pályázat

Főleg
programországok
közötti együttműködés,
de partnerországok is
csatlakozhatnak
amennyiben jelentős
hozzáadott értéket
hoznak a projektbe

Tudásszövetségek
Célok és tevékenységek 1.
Innovatív és interdiszciplináris megközelítés az
oktatásban, tanulásban és az üzletben
• Új tanulási és oktatási módszerek (hallgatóközpontú,
problémaközpontú)
• Curriculum-fejlesztés
• Aktuális kihívásokra adandó válaszok kidolgozása (hallgatók,
oktatók, cégek együtt)

Hallgatók, oktatók, cégek munkatársai
vállalkozókészségének serkentése
• Készségfejlesztés, kreativitás és oktatás a foglalkoztathatóság
érdekében
• Modellek kialakítása startupok és spin-off cégek létrehozásához

Tudásszövetségek
Célok és tevékenységek 2.
Tudáscsere, tudástranszfer cégek és a felsőoktatás között
• Olyan oktatási programok, gyakorlatok megvalósítása, amelyeknek
része a vállalatoknál folytatott tevékenység
• Innovatív tevékenységek kipróbálása, tesztelése
• Hallgatók, kutatók, oktatók és vállalati munkatársak cseréje
• Vállalati munkatársak részvétele az oktatásban

Mobilitás nem lehet az elsődleges cél!
700 000 – 1 000 000 EUR támogatás
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Tudásszövetségek
Pályázati követelmények
 Pályázat benyújtója: (csak programországból)
o
o
o
o
o
o

Felsőoktatási intézmény (ECHE Erasmus charter)
Vállalat
Kutatóintézet
Hatóság
Akkreditációs központ
Közvetítő intézmény, stb.

 További résztvevők:
o Programországok szervezetei: pályázó vagy partner
o Partnerországok csak partnerként vehetnek részt

 Társult tagok:
 egyes tevékenységek végrehajtására, nem kapnak támogatást

 Min. 6 intézmény min. 3 programországból ebből
min. 2 felsőoktatási intézmény és min. 2 vállalat

Összefoglalás
Célok

Pályázat benyújtása
Mindig déli 12.00 óra

Felsőoktatási
fejlesztési
projektek

Partnerországok
felsőoktatásának modernizációja,
fejlesztése az EU-s tapasztalatok
alapján

Brüsszel
2018. február 8.

EM közös
mesterképzések

Közös, kettős vagy többes
diplomához vezető nemzetközi
mesterképzések, hallgatói,
oktatói ösztöndíjak

Brüsszel
2018. február 15.

Tudásszövetségek Innovatív projektek a felsőoktatás Brüsszel
és a munka világa közötti
2018. február 28.
együttműködésben
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További információ, rendezvények:
Pályázatíró tréning: január. Azok számára, akik már a
pályázaton dolgoznak (Erasmus Mundus, Capacity
Building, Jean Monnet)
Konzultációs lehetőség a TKA-ban
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://www.erasmusplusz.hu
Kapcsolatfelvétel a Végrehajtó Ügynökséggel:
EACEA-EPLUS-JMD@ec.europa.eu (Erasmus Mundus)
EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu (Capacity Building)
EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu (Knowledge Alliances)
Információ, konzultáció Magyarországon:
Tempus Közalapítvány, Beke Márton
Tel.: 1-2371300/237
marton.beke@tpf.hu

