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1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS 

Az Erasmus felsőoktatási intézményi programterv (Erasmus University Charter) olyan európai együttműkö
dési tevékenységek számára biztosít általános keretet, amelyeket a felsőoktatási intézmények az Erasmus 
program keretében, az egész életen át tartó tanulás programja részeként valósíthatnak meg. Az Erasmus 
felsőoktatási intézményi programtervben való részvételi lehetőség odaítélése előfeltétele annak, hogy a felső
oktatási intézmények megszervezzék a hallgatók, az oktatók és egyéb személyzet mobilitását, Erasmus 
intenzív nyelvi képzéseket és intenzív programokat bonyolítsanak le, többoldalú projektekre, hálózatokra 
és kísérő intézkedésekre pályázzanak, valamint előkészítő látogatásokat szervezzenek. Az Erasmus felső
oktatási intézményi programterv az egész életen át tartó tanulás programjáról szóló határozaton ( 1 ) alapul, 
amely a 2007–2013-as időszakra vonatkozik. Az egész életen át tartó tanulás programjának külön célki
tűzéseit a határozat 1. cikkének (3) bekezdése sorolja fel. 

2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK 

Az Erasmus felsőoktatási intézményi programterv a határozat 2. cikkének (10) bekezdésében meghatározott 
valamennyi felsőoktatási intézményre vonatkozik. 

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük: 

— az Európai Unió 27 tagállama, 

— az EFTA- és az EGT-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, 

— a tagjelölt országok: Törökország, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 

— Svájc ( 2 ). 

3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

Az Erasmus felsőoktatási intézményi programtervre vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje 2010. 
június 30.
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( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó 
tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról. Lásd http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:HU:PDF 

( 2 ) Svájc részvétele az Európai Unió és a Svájci Államközösség közötti, a Svájci Államszövetségnek a „Fiatalok lendü
letben” programban és az egész életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban (2007–2013) való 
részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodáson alapul (a megállapodást 2010. február 15-én írták alá – 
még nem tették közzé).
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4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az Erasmus programmal és az Erasmus felsőoktatási intézményi programtervvel kapcsolatos információk a 
következő internetes címen találhatók: http://ec.europa.eu/llp 

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által az alábbi internetes 
címen rendelkezésre bocsátott iránymutatásoknak megfelelően kell benyújtani: http://eacea.ec.europa.eu/ 
llp/index_en.htm
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