
 
BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS PROJEKTEK BIZOTTSÁG 2019-ES 

ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A Bizottság egyik alapvető feladat, hogy a kar által működtetett utazási pályázatokra, 
illetve nemzetközi partnerek fogadására vonatkozó igények szakmai tartalmának 
áttekintését követően javaslatot fogalmazzon meg a kar dékánja számára, hogy mely 
pályázatokat tartja támogatásra érdemesnek. Ezen kívül még szintén ebben a tárgykörben, 
szintén a kar dékánjával együttműködve javaslatokat fogalmaz meg a pályázati rendszer 
korszerűsítése, felhasználóbaráttá tétele, valamint a szakmai, minőségi szempontok minél 
eredményesebb érvényesítése érdekében.  

A kari utazási pályázatokhoz kapcsolódóan a bizottság tevékenysége az alábbiak szerint 
alakult: 

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek 
Bizottsága 2019   

Ülések száma:  3 
Ülések dátumai: 2019.02.17., 2019.06.05.,2019.10.14. 
Elbírált kari utazási pályázatok száma: 120 
Támogatott utazások/külföldi beutazások 
száma:  92 

Elbírált kari utazási pályázatok támogatási 
összege:  32 744 867 HUF  

Támogatott utazások összege az évben:  22 195 961 HUF  
I. 2019.02.17   
Elbírált kari utazási pályázatok száma: 36 
Támogatott utazások/külföldi beutazások 
száma:  26 

Elbírált kari utazási pályázatok támogatási 
összege:  

                                                            
11 537 258 HUF  

Támogatott utazások összege:                                                                 
7 754 005 HUF  

II. 2019.06.05   
Elbírált kari utazási pályázatok száma: 60 
Támogatott utazások/külföldi beutazások 
száma:  51 

Elbírált kari utazási pályázatok támogatási 
összege:  

                                                            
14 225 406 HUF  

Támogatott utazások összege:                                                              
10 901 286 HUF  

III. 20019.10.14.   
Elbírált kari utazási pályázatok száma: 24 



 
Támogatott utazások/külföldi beutazások 
száma:  

15 

Elbírált kari utazási pályázatok támogatási 
összege:  

                                                               
6 982 203 HUF  

Támogatott utazások összege:                                
3 540 670 HUF  

 

A Bizottság másik fő feladata az ERASMUS+ mobilitási pályázatok elbírálása és döntés 
megfogalmazása a kiutazókat illetően. Az ERASMUS+ keretében megvalósuló mobilitási 
pályázatok nem naptári, hanem oktatási évhez kötődnek, így az alábbiakban közölt információk 
a 2018/19-es tanévre vonatkozó pályázati döntéseket és a ténylegesen realizált mobilitásokat 
mutatja be. 
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Beadott mobilitási 
pályázatok száma 
(fő) 

Megvalósult 
mobilitások száma 
(fő) 

Oktató munkatársak - oktatási 
célú 

12 9 

Oktató munkatársak - képzési, 
kutatási célú 

11 10 

Adminisztratív munkatársak 11 8 
Összes munkatársi mobilitás 34 27 

Hallgatók (részképzés) 87 63 
Hallgatók (szakgyak) 34 32 
Összes hallgatói mobilitás 121 95 

 

 

Budapest, 2020. 03. 09. 

 

Dr. Felvinczi Katalin 

Nemzetközi és pályázati dékánhelyettes  


