
TÁJÉKOZÓDÁS

A partnerintézménnyel történő 
kapcsolatfelvétel, egyeztetés a látogatás 

időpontjáról és a vendégelőadás 
tartalmáról/ képzési célú mobilitás 

részletes programjáról.

DOKUMENTUMOK
Pályázás előtt a következő dokumentumokat kell 

beszerezni:
• meghívó levél a látogatás pontos dátumával

• kitöltött Mobility Agreement, a dolgozó, a küldő 
intézmény és partnerintézmény által aláírva

• hiánytalanul kitöltött és a munkahelyi vezető 
által elfogadott munkaterv

• angol és magyar nyelvű szakmai önéletrajz

SZERZŐDÉSKÖTÉS
A pályázat elfogadását követően a Nemzetközi 
Igazgatóság kiállítja a támogatási szerződést. 

Két fél aláírását követően a gazdasági 
iroda folyósítja a támogatást a dolgozó 

bankszámlájára. Támogatási szerződést legalább 
a kiutazás előtt 2 héttel meg kell kötni, a fenti 
dokumentumoknak hiánytalanul rendelkezésre 

kell állniuk a támogatás folyósításához. 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Pályázat benyújtása elektronikusan a
pályázati kiírásban megadott módon,

a Dream Apply rendszeren keresztül. A
benyújtott pályázat elfogadásáról vagy

elutasításáról a Nemzetközi Bizottság hoz 
döntést.

IDŐPONTFOGLALÁS
Nyertes pályázat esetén a kimenő munkatárs 
időpontot foglal személyes szerződéskötésre 
az erasmus@metropolitan.hu e-mail címen. 
Szerződéskötésre az Egressy campuson van 

lehetőség a 303-304-es irodában.

SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉS
A személyes időpont alatt a mobilitás célját 

részletesen átbeszéljük és előkészítjük 
az ajándékcsomagot, amely a Budapesti 

Metropolitan Egyetem legfrissebb tájékoztató 
kiadványait és apróbb ajándékokat tartalmaz. 

Amennyiben a partnerintézmény igényli, abban 
az esetben a METU hivatalos bemutatóját is 

átbeszéljük a kiutazó munkatárssal.
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SZÁLLÁS ÉS REPÜLŐJEGY

Javasoljuk, hogy a bizottsági 
döntés előtt ne vedd meg a 

repülőjegyet, azonban szállást 
érdemes foglalni ingyenes 
lemondási lehetőséggel.



AJÁNDÉKCSOMAG

• aktuális International Prospectus
• aktuális X-Change Magazine

• szóróanyagok a szakokról külön-külön
• pendrive (METU angol nyelvű prezentációja)
• Névjegykártyák (International Directorate, 

Partnership Coordinator)
• ERASMUS-os vászontáska, bőröndjelölő, toll 

és füzet

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Amennyiben a mobilitás alatt a 

partnerintézmény részéről felmerülne az 
igény további együttműködésre, abban az 
esetben kérjük, hogy az ajándéktáskába 

előre bekészített névjegykártyát legyél szíves 
biztosítani a kinti kollégának.

BESZÁMOLÓ
Hazaérkezéskor: EREDETI okmányok és igazolások 

benyújtása, certifi cate of teaching/training period (kint 
töltött idő igazolása), EU Survay online kérdőív kitöltése, 2 
oldalas beszámoló benyújtása elektronikusan fényképekkel. 

A beszámolót word formátumban és aláírva is le kell 
adni. A beszámolónak tartalmaznia kell a mobilitással 

elért célokat, milyen módon járult hozzá a METU 
nemzetköziesedéséhez, jó tapasztalatokat és azon kinti 
kapcsolattartók elérhetőségét, akikkel fel lehet venni a 

kapcsolatot további együttműködések céljából.
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ZÁRÓ BESZÉLGETÉS
Hazaérkezést követően kérjük, hogy 

személyesen egy záró beszélgetés keretében 
nyújtsd be az eredeti záró igazolásokat:

• 2 oldalas beszámoló képekkel
• Certifi cate of teaching/training period

HIVATALOS E-MAIL CÍMEK

E-mail címek amelyeken a hivatalos 
kommunikáció megvalósulhat 

együttműködéssel kapcsolatban:

erasmus@metropolitan.hu
international@metropolitan.hu

Finish

HATÁRIDŐK  BETARTÁSA
A mobilitásban részt vett munkatárs köteles 
a dokumentumokat hiánytalanul leadni a 

Nemzetközi Igazgatóság felé hazaérkezést követő 
5 munkanapon belül.  

FELHÍVJUK A FIGYELMED, HOGY KIUTAZÁS UTÁN 
SAJNOS NEM ÁLL MÓDUNKBAN TÁMOGATÁSI 

SZERZŐDÉST KÖTNI. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSE NÉLKÜLI KIUTAZÁS AZ ERASMUS+ 

ÖSZTÖNDÍJ VISSZAVONÁSÁT EREDMÉNYEZI!
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ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj kifi zetésére vonatkozó 
információt a támogatási 
szerződés tartalmazza.

KIUTAZÁS

Kérjük, vedd fi gyelembe, hogy az 
utazási napok nem számítanak 

bele a mobilitásba.


