Útmutató a 2020. június 12-ei utáni mobilitások tervezéséhez és
megvalósításához
2020. június 12-vel hatályba lépett az Európai Bizottság közleménye, amely szabályozza az
Erasmus+ program keretén belül megvalósított virtuális és vegyes mobilitások lefolyásának
egyes szempontjait az elkövetkezendő időszakra.

1. Fizikai/valós mobilitás
Hivatkozással a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának (SzKKH) 2020. június 10-től
hatályos járványügyi intézkedésére, amely meghatározza a „biztonságos országok” listáját
valamint a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztériumának
jelenleg érvényes rendelkezése értelmében a nemzetközi mobilitások újra megvalósíthatók a
mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedések figyelembevételével.
A fizikai mobilitásokra vonatkozó szabályok változatlanok, egy kivétellel:


A karantén-kötelezettség időtartama (amennyiben a fogadó ország megköveteli)
ugyanúgy ösztöndíjjal támogatott, mint a fizikai mobilitások.

Közegészségügyi veszélyhelyzet idején továbbra is be kell tartani SzKKH intézkedéseit.
Kiemelten fontos a folyamatos tájékozódás az aktuális fejleményekről az alábbi honlapok
segítségével:
-

-

http://www.uvzsr.sk/ - a járványügyi helyzet alakulása és a „biztonságos országok“
aktuális listája a SzKKH honlapján;
a határátlépéssel/korlátozással kapcsolatos információk a Szlovák Köztársaság Kül- és
Európaügyi Minisztériumának honlapján (https://www.mzv.sk/cestovanie-akonzularne-info);
az ajánlott higiéniai és biztonsági előírások betartása.

A 2020. június 12. után tervezett és megvalósított mobilitásokra nem érvényesek a COVID19 járványügyi helyzet miatt elrendelt Vis maior intézkedések. A koronavírus miatti
korlátozások visszatérése esetén indokolt és bizonyított esetekben érvénybe lépnek a 2020.
június 12-e előtti határozatok, tehát újra alkalmazható a vis maior státusz.

2. Vegyes mobilitás (virtuális és valós/fizikai mobilitás)
Amennyiben a tervezett fizikai/valós mobilitás megvalósítására a 2020/2021 tanév téli
szemeszterében nem nyílik lehetőség a külföldi partneregyetemen, akkor javasolt a vegyes
mobilitás tervezése és megvalósítása (a mobilitás egy része virtuálisan kezdődne, majd fizikai
mobilitással folytatódna vagy fordítva).
A virtuális mobilitás az Erasmus+ program útmutatójában meghatározott
aktivitások/tevékenységek alternatív megvalósítási módja. Amennyiben a fogadó állam és
intézmény hatályos helyi járványügyi rendelkezései miatt nincs mód a fizikai mobilitás

megvalósítására, akkor a fizikai jelenlét helyettesíthető az információs és kommunikációs
technológiák (virtuális tanulási környezet és platformok) használatával.
A Szlovákiai Erasmus+ Oktatási és Képzési Program Nemzeti Ügynöksége a virtuális és vegyes
mobilitások megvalósításának feltételeit közzéteszi a szerződés módosításban.
A vegyes mobilitások esetén az alábbi szabályok lépnek érvénybe:







A mobilitás virtuális részére mobilitási ösztöndíj nem igényelhető.
Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható.
Vegyes mobilitások esetén a fizikai mobilitás tervezett időszaka el kell hogy érje az
Erasmus+ útmutatóban megkövetelt szükséges minimális időtartamot (tanulmányi
mobilitás 90 nap, szakmai gyakorlat 60 nap, oktatói/alkalmazotti mobilitás 2 nap,
KA107 projekt esetében 5 nap).
A mobilitás virtuális és fizikai része közötti megszakítás engedélyezett.
A mobilitás befejezésével a fogadó fél által kiadott részvételi igazolásnak (Certificat) és
tanulmányi mobilitás esetén a kreditátviteli bizonylatnak (Transcript of Records)
világosan jeleznie kell a virtuális és a fizikai mobilitás dátumait és időtartamát.

3. Virtuális mobilitás
Virtuális mobilitás csak abban az esetben valósítható meg, amennyiben a célország hatóságai
és a fogadó intézménye nem ajánlják, illetve nem engedélyezik a fizikai illetve a vegyes
mobilitások megvalósítását.
Virtuális mobilitás megvalósítása csak az alábbi feltételek mellett lehetséges:





A hazájában tartózkodó virtuális mobilitás résztvevője nem jogosult mobilitási
ösztöndíjra.
A virtuálisan kezdődő mobilitás esetében az egyetem Erasmus+ zero grant támogatási
szerződést ír alá a résztvevővel.
Amennyiben a mobilitás résztvevője a külföldi tartózkodás ideje alatt indokoltan* vesz
részt virtuális mobilitáson, abban az esetben jogosult megélhetési támogatásra.
A mobilitás megvalósítása után a résztvevő részvételi igazolást (Certificate) és
kreditátviteli bizonylatot (Trancsript of Records) kap a virtuális mobilitás időszakára.

*Indokolt esetnek nevezhető az, amikor pl. a résztvevő kiutazik külföldre a tervezett fizikai illetve
vegyes mobilitására, elkezdi a tanulmányait a partnerintézményben és a kinttartózkodás ideje alatt a
fogadó állam a járványügyi helyzet miatt korlátozó intézkedéseket vezet be, minek következményeképp
visszavonja az oktatás fizikai formáját. Abban az esetben, ha már eredetileg virtuális mobilitás volt
tervezve vagy virtuálisan kezdődik a tanítás, a résztvevő nem jogosult sem megélhetési sem kiutazási
támogatásra.

