
   PÁLYÁZATI ŰRLAP
az ERASMUS+ oktatási célú munkatársi mobilitási program 

keretében történő kiutazáshoz
a 2017/2018. tanévre

SZEMÉLYI ADATOK

Név: Állampolgárság:

Születési név:

Születési hely: Születési idő:

Állandó lakcím:

Kar és Intézet/Tanszék neve:

Beosztás:

Munkahelyi telefonszám: mobil telefonszám:

E-mail cím:

Közvetlen munkahelyi vezető

neve: beosztása:

Telefonszáma: e-mail címe:

OKTATÓI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK

Tudományos fokozata(i): 

Oktatói tapasztaltság: Junior (approx. < 10 years of experience)  

   Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience)              

Senior (approx. > 20 years of experience)

Jogviszonya az ELTE-n: Főállású             Megbízásos              Óraadó (külsős)              Önkéntes

Munkaügyi törzsszám:

1/3



TERVEZETT ERASMUS+ OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KÜLFÖLDÖN

Célintézmény / tanszék neve: 

Erasmus Kódja:

A kurzus címe:

A tervezett mobilitás időtartama (nap):
 
A tervezett mobilitás tématerülete (ISCED kódja):
                           
Tervezett oktatási órák száma (min 8): 

Az oktatás nyelve:

Az utazás tervezett időpontja (év, hó, nap):
  

A vendégoktatáson résztvevő hallgatók tanulmányi szintje:

  Alapképzés     Mesterképzés      Doktori képzés     Egyéb posztgraduális képzés

Részt vett-e korábban külföldi ERASMUS oktatói tevékenységben? 

Ha igen, mikor és melyik egyetemen, milyen időtartamban?

MOTIVÁCIÓ

A külföldön végzett oktatói tevékenység mennyiben járul hozzá a fogadó egyetem oktatási kínálatának 
fejlesztéséhez?

Mennyiben járul hozzá a külföldön szerzett oktatási tapasztalat az ELTE releváns 
karának/intézetének/tanszékének oktatási színvonalának növeléséhez, tantervfejlesztéshez, idegen nyelvi 
kurzusok fejlesztéséhez?
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Igen Nem



Milyen eredményt/hasznosulást vár a külföldön végzett oktatói tevékenységtől személyes karrierjében? 

Tervezi e, hogy a partneregyetemről meghívjon vendégoktató az ELTE-re? Amennyiben igen: Kit? 
Milyen céllal? 

Az oktatáson kívül milyen egyéb tevékenységeket tervez (pl. kint tartózkodó hallgató látogatása, 
nemzetközi kapcsolatok erősítése, népszerűsítő előadás az ELTE-ről, közös projekt-, közös publikációk-, 
közös konferenciák megbeszélése/előkészítése)?

Beérkező külföldi hallgatóknak jelenleg mely idegen nyelvű kurzusokat oktatja?

Kurzus címe: 

óraszáma (heti):

kredit értéke:

oktatás nyelve:

Kelt:  Aláírás:
………………………………….

Közvetlen munkahelyi vezető javaslata:
A kiutazást

TÁMOGATOM    -    NEM TÁMOGATOM
Indoklás:                                                                                                   

Aláírás:……………………………….
Mellékletek:

1. sz. melléklet – meghívólevél (a fogadó intézményben kiadott formában)
2. sz. melléklet – szakmai önéletrajz, publikációs jegyzékkel
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