Felsőoktatás-2019 őszi rendezvények
Hónap

Szeptember

Október

Rendezvény címe

Időpontja

Helyszíne

Rövid leírása

Célcsoport

A 2018-as KA103-as 16 hónapos projektek szeptember 30-án
zárulnak. A rendezvényen az intézmények által menedzselt
projektek hatékony lebonyolításához, a sikeres megvalósításhoz KA103 intézményi koordinátorok, kari
szeretnénk segítséget nyújtani, valamint a projektek
koordinátorok
záróbeszámolási folyamatának tartalmi és technikai tudnivalói
lesznek napirenden.

KA103 záróbeszámoló felkészítő

2019.09.03. kedd, 10:00-17:00

TKA, Brüsszel terem

KA107 projektindító szeminárium

2019.09.17. kedd, 09:00-14:00

TKA, Brüsszel terem

A 2019-es nyertes KA107-es nemzetközi kreditmobilitás
projektek sikeres és hatékony lebonyolításához szükséges
tudnivalók ismertetése.

A 2019-es nyertes nemzetközi
kreditmobilitás projektek intézményi
KA107-es koordinátorai
2018-as és 2019-es projektek
megvalósításáért felelős KA107-es
koordinátorok, akik nemrég
csatlakoztak a programhoz

Kezdő KA107 koordinátorok képzése

2019.09.17. kedd, 14:00-16:00

TKA, Brüsszel terem

A KA107 nemzetközi kreditmobilitás mindennapi
adminisztrációjához szükséges tudnivalók ismertetése.

KA203-as projektindító szeminárium

2019.09.25. szerda, 10:00-17:00

TKA, Athén terem

A 2019-es nyertes KA203-as felsőoktatási stratégiai partnerség
projektek sikeres és hatékony lebonyolításához szükséges
tudnivalók ismertetése.

Projektmenedzserek

TKA, Brüsszel terem

A nemzetközi kreditmobilitás program alapjai, szabályai, eddigi
eredményei és a pályázat beadásához szükséges lépések.

Olyan intézményi Erasmus
koordinátorok jelentkezését várjuk,
akik még nem vettek részt a
nemzetközi kreditmobilitás
programban, de tervezik, hogy a
jövőben pályázni szeretnének rá.

TKA, Brüsszel terem

Az információs nap a TKA felsőoktatási, projektalapú
pályázatainak palettáját bemutató rendezvény. Az információs
napon sor kerül a CEEPUS, a DAAD, az Erasmus+ program
(Stratégiai partnerségek, Jean Monnet tevékenységek, Erasmus
Mundus közös mesterképzések , Felsőoktatási fejlesztési
projektek, Tudásszövetségek) intézményeknek szóló pályázati
lehetőségeinek bemutatására, illetve a résztvevők hallhatnak
támogatott pályázók tapasztalatairól is.

Nemzetközi projektlehetőségek iránt
érdeklődő oktatók, nemzetközi
ügyekkel foglalkozó munkatársak és
vezetők

Hotel Courtyard by
Marriot, Brno, Cseh
Köztársaság

A rendezvényen mindenekelőtt a nemzetközi vonatkozású
Erasmus+ centralizált pályázatokról lesz szó (Erasmus Mundus
közös mesterképzések, Felsőoktatási fejleszési projektek,
Tudásszövetségek, Jean Monnet és Európai Egyetemek). A
szemináriumot a cseh, az osztrák, a magyar és a szlovák
Erasmus+ nemzeti irodák közösen szervezik, és több Európán
kívüli partnerirodát is meghívnak. Az előadásokon túl részletes
workshopok keretében lesz lehetőség minden, a sikeres
pályázatokhoz szükséges információ megszerzésére.
Regisztráció és információ: 2019.infodays.eu

Nemzetközi projektlehetőségek iránt
érdeklődő oktatók, nemzetközi
ügyekkel foglalkozó munkatársak és
vezetők

KA107 infónap új pályázóknak

FO pályázati infónap

Central European Joint Infoday on Erasmus+ Centralized
Actions

2019.10. 07. hétfő, 9.00-13.00

2019.10.09. szerda, 10:00-17:00

2019.10.15-10.16.
kedd 12:30-szerda 14:00

November

December

CEEPUS őszi pályázatíró szeminárium

2019.11.12. kedd, 10:00-13:00

TKA, Brüsszel terem

A 2020-2021-es tanévre szóló hálózati pályázatokkal kapcsolatos
információk átadása új pályázóknak és régieknek.

Egyetemi oktatók, intézményi
koordinátorok

ERASMUS+ Pályázatíró szerminárium – Erasmus+ felsőoktatási
fejlesztési projektek (Capacity Building in Higher Education)

2019.11.19. kedd, 10:00-17:00

TKA, Brüsszel terem

A pályázattípushoz kapcsolódó nyílt konzultációs műhely,
amelyen áttekintjük a pályázat megírásához szükséges
legfontosabb tudnivalókat, bemutatjuk a pályázati űrlapokat és
mellékleteket, illetve megválaszoljuk a pályázók kérdéseit.

Már kész projekttervvel rendelkezők

A nemzetközi mobilitások
lebonyolításával foglalkozó
intézményi és kari koordinátorok,
ezen túlmenően minden olyan
munkatárs, aki érintett az intézmény
nemzetközi ügyeinek szervezésében.

Nemzetközi koordinátori találkozó

2019.11.27. szerda-11.29. péntek

Győr

A nemzetközi ügyekkel foglalkozó intézményi munkatársak éves
talákozója, melyen az Erasmus+, Ceepus, Stipendium
Hungaricum, stb. ösztöndíjakkal kapcsolatos újdonságok,
aktualitások, workshopok és előadások formájában.

Erasmus Mundus közös mesterképzések pályázatíró
szeminárium (EMJMD)

2019.12.04. szerda, 10:00-17:00

TKA, Brüsszel terem I.

A pályázattípushoz kapcsolódó nyílt konzultációs műhely,
amelyen áttekintjük a pályázat megírásához szükséges
legfontosabb tudnivalókat, bemutatjuk a pályázati űrlapokat és
mellékleteket, illetve megválaszoljuk a pályázók kérdéseit.

Már kész projekttervvel rendelkezők

Már kész projekttervvel rendelkezők

Régi és új Erasmus koordinátorok,
akik a 2020-as pályázati körre
szeretnének pályázatot benyújtani.

Jean Monnet pályázatíró szeminárium

2019.12.04. szerda, 10:00-17:00

TKA, Brüsszel terem II.

Erasmus+ Jean Monnet tevékenységek pályázattípushoz
kapcsolódó pályázatíró szeminárium, melyen áttekintjük a
pályázat megírásához szükséges legfontosabb tudnivalókat,
bemutatjuk a pályázati űrlapokat és mellékleteket, illetve
megválaszoljuk a pályázók kérdéseit.

KA103 és KA107 pályázatíró infónap

2019.12.11. szerda, 10.00-16.00

TKA, Brüsszel terem

A 2020-as pályazati kör KA103 (Európán belüli) és a KA107
(Európán kívüli) Erasmus+ pályázati lehetőségek ismertetése.

