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1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS

Az Erasmus Mundus program általános célja az európai felsőoktatás előmozdítása, a hallgatók karrierlehető-
ségeinek javítása és segítése, valamint a kultúrák közötti megértés harmadik országokkal való együttműködés
révén való elősegítése, összhangban az EU külpolitikai célkitűzéseivel, a harmadik országok felsőoktatás
terén való fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

E célkitűzések elérése érdekében ez a pályázati felhívás a következő tevékenységekre vonatkozik:

1. akció: Erasmus Mundus közös programok

Ez az akció, amelynek célja, hogy szorosabbra fűzze az európai és harmadik országbeli felsőoktatási intéz-
mények és tudóstársadalom közötti együttműködést annak érdekében, hogy kiválósági központok jöjjenek
létre, és magasan képzett humánerőforrás álljon rendelkezésre, két alprogramból áll.

– 1A. akció – Erasmus Mundus mesterképzések (EMMC), valamint

– 1B. akció – Az Erasmus Mundus közös doktoranduszi programok (EMJD)

amelyek célja, hogy olyan magas oktatási színvonalú posztgraduális programokat támogassanak, amelyeket
európai és adott esetben harmadik országbeli egyetemekből álló konzorciumok fejlesztenek ki, és amelyek
hozzájárulhatnának az európai felsőoktatási ágazat átláthatóságának és vonzóerejének erősítéséhez. E közös
programoknak mobilitást kell biztosítaniuk a konzorciumot alkotó egyetemek között, és elismert közös,
kettős vagy többes oklevél kiállításához kell vezetniük.

További információkért, kérjük, látogasson el az Erasmus Mundus programtájékoztató 2009–2013
honlapjára:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

2. TÁMOGATHATÓ RÉSZTVEVŐK ÉS A KONZORCIUM ÖSSZETÉTELE

A támogatható résztvevőkre és a konzorcium összetételére vonatkozó feltételeket az 1A. akció tekintetében
a programútmutató 4.2.1. pontja, az 1B. akció vonatkozásában az 5.2.1. pont ismerteti.

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A támogatható tevékenységeket az 1A. akció tekintetében a programútmutató 4.2.2. pontja, az 1B. akció
vonatkozásában az 5.2.2. pont ismerteti.

E felhívás nem határoz meg kiemelt területeket.

4. AZ ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI

Az odaítélés kritériumait az 1A. akció tekintetében a programútmutató 4.3. pontja, az 1B. akció vonatkozá-
sában az 5.3. pont ismerteti.

5. KÖLTSÉGVETÉS

1. akció (A. és B.): E pályázati felhívásnak nincs közvetlen költségvetési hatási 2009-ben. A kiválasztás
célszámai:

– az 1A. akció esetében: legalább 15 új javaslat és 36 megújítási javaslat,

– az 1B. akció esetében: 10 új javaslat.

Valamennyi kiválasztott javaslat esetében ötéves partnerségi megállapodás kerül aláírásra 2009 nyarán. E
megállapodások alapján a 2010/2011-es tanévtől kezdődően éves egyedi támogatási megállapodásokat
fognak kötni, amelyek egyrészről a közös programokat végrehajtó konzorciumoknak nyújtandó pénzügyi
támogatást, másrészről éves szinten meghatározott számú, európai és harmadik országbeli hallgatóknak,
doktoranduszoknak és tudósoknak nyújtandó egyéni ösztöndíjakat határoznak meg.
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6. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

Az Erasmus Mundus mesterképzések (1A. akció) és az Erasmus Mundus közös doktoranduszi program
(1B. akció) benyújtási határideje 2009. április 30.

A megfelelő tudományos és kutatási szakértelemmel rendelkező szakértők azonosításának megkönnyítése
érdekében az 1B. akció – közös doktoranduszi programokra pályázóknak be kell nyújtaniuk a közös
program rövid leírását (legfeljebb egy oldal terjedelemben, feltüntetve a címet, az érintett terület(ek)et, a fő
partnereket és a programstruktúra, valamint a főbb jellemzők rövid összefoglalóját) lehetőleg egy hónappal a
fent említett határidő lejárta előtt (azaz 2009. március 31-ig). Az összefoglaló mintája és a vonatkozó
benyújtási eljárás leírása a következő címről tölthető le:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

A támogatási kérelmet az alábbi címre kell elküldeni:

„Education, Audiovisual and Culture” Executive Agency
Call for proposals EAC/…/…
Att. Mr Joachim Fronia
BOUR 00.37
Avenue du Bourget 1
B-1040 Bruxelles

Csupán a határidő előtt és a formanyomtatványon meghatározott követelményeknek megfelelően benyújtott
kérelmek kerülnek elfogadásra. A faxon vagy email-ben benyújtott kérelmeket nem fogadják el.

7. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS

Az Erasmus Mundus programútmutató és a megfelelő pályázati formanyomtatványok a következő címen
érhetők el:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm
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