
Az Erasmus+ az  Európai  Unió  oktatást,  képzést,  ifjúságügyet  és  sportot  támogató,  egyik
legsikeresebb nemzetközi mobilitási programja.

Az Erasmus+ program célja:

- A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a
társadalmi  kohézió  szempontjából  fontos  készségekre;  elsősorban  tanulmányi  célú
mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés
segítségével.

- A minőség,  az  innováció  és  a  nemzetköziesítés  erősítése  az  oktatási-képzési
intézményekben,  elsősorban  nemzetközi  együttműködések  segítségével,  az  oktatás-
képzés világán túli szereplők bevonásával.

- A szakpolitikai  reformok  és  az  oktatási-képzési  rendszerek  modernizációjának
támogatása,  elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel,  az Unió átláthatóságot és
elismertetést  szolgáló  eszközeinek  hatékonyabb  használatával,  valamint  a  jó
gyakorlatok megosztásával.

- A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális
érzékenység támogatása.

A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a
zöld  és  digitális  átállásra,  valamint  a  fiatalok  demokratikus  életben  való  részvételének
előmozdítására.

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és
az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A
program emellett:
- elősegíti a szociális jogok európai pillérét,
- végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját,
- fejleszti a sport európai dimenzióját.

Az Erasmus+ program felsőoktatási akció programja az oktatás minőségének növelését és az
európai  együttműködés elmélyítését  hivatott  segíteni  pályázatai  révén.  A program a neves
filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1465–1536) kapta a nevét. Az
Erasmust  az  egyetemek  közötti  nemzetközi  együttműködés  elősegítésének,  az  európai
hallgatói  és  oktatói  mobilitás  növelésének,  az  átláthatóságnak  és  a  külföldön  végzett
tanulmányok  és  megszerzett  képesítések  teljes  akadémiai  elismerésének,  beszámításának
szándéka vezérli.  Segítségével a felsőoktatásban résztvevő hallgatók és oktatók nemzetközi
részképzésben  illetve  oktatási  tevékenységben  és  együttműködésben  vehetnek  részt.
Magyarország 1997-ben teljes jogú partnerként csatlakozhatott a programhoz, főiskolánk az
2006/2007-es tanévtől lépett be a programba.



Az Erasmus  program  keretében  felsőoktatási  intézmények  (egyetemek,  főiskolák)  közötti
megállapodás alapján valósul meg a mobilitás. A hallgatói mobilitás külföldi részképzés vagy
szakmai  gyakorlat  formájában,  a  személyzeti  mobilitás  az  oktatók  külföldi
partnerintézményben végzett oktatási tevékenységeként, valamint a személyzet képzéseként
történhet.

Az Erasmus+ program résztvevői:

- teljes jogú résztvevői:  az Európai Unió tagállamai,  valamint az Egyesült Királyság,
Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

- partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében) a szomszédos
országok:  Albánia,  Bosznia-Hercegovina,  Koszovó,  Montenegró,  Azerbajdzsán,
Fehéroroszország,  Grúzia,  Örményország,  Moldova,  Ukrajna;  Algéria,  Egyiptom,
Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország,
valamint a további partner országok és régiók.

A  részvételre  jogosult  országok  Erasmus  University  Charterrel  rendelkező  felsőoktatási
intézményei  vesznek részt  a programban.  Az Erasmus program 1987-es indítása óta több,
mint  3  millió  Erasmus-hallgató  vehetett  részt  külföldi  részképzésen a  program keretében.
Bővebb információ: https://tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/-erasmus

Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány (TKA) koordinálja. Az
egyetemek  a  Tempus  Közalapítványhoz  pályáznak  Erasmus  költségvetésért,  az  elnyert
összeget a saját  belső pályázati  rendszerükben nyertes hallgatók,  oktatók és adminisztratív
dolgozók támogatására használják fel.

A SSZHF megújult Erasmus+ programban (2014-2020) való részvétele az intézmény számára
kiállított Charter (ECHE) alapján folyt, a 2021-2022-es tanévtől a program újabb szakaszában
(2021-2027)  való  részvételünk  az  intézmény  számára  kiállított  Charter  (ECHE)  alapján
történik:

ERASMUS CHARTA 2021-2027 HU
ERASMUS CHARTER 2021-2027 EN
ERASMUS CHARTER 2014-2020

Főiskolánk nemzetközi aktivitásának az alapját a 2021-2027-es időszakra a SSZHF Erasmus
Charta elvei melletti kötelezettségvállalása és Európai Küldetésnyilatkozata fekteti le:

COMMITMENT TO THE ERASMUS CHARTER PRINCIPLES AND ERASMUS POLICY
STATEMENT

Intézményi  célunk  az  Erasmus+  kapcsolatok  stabil  fenntartási  és  tartalmi  mélyítése
nemzetközi  partnereinkkel.  Ennek  feltétele  Erasmus-ösztöndíjak  vonzerejének  fenntartása.
Ehhez  a  törekvéshez  az  alapot  a  külföldi  partnerintézményeinkkel  közösen  fejlesztett
együttműködés biztosítja.

További információk:

Erasmus+ 2014-2020: https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus
Erasmus+ 2021-2027: https://erasmusplusz.hu/
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