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Az online kollaborációs szakasz hosszáról mit lehet tudni?  

Az online kollaborációs rész hossza nem meghatározott. A teljesítendő kreditek számának 

összhangban kell lennie a munkaórákkal, ami hatással van az online mobilitás hosszára is. Hallgatói 

BIP esetén érdemes figyelembe venni, hogy összeegyeztethető legyen a BIP során végzett munka 

tanulmányaikkal. Az Európai Bizottság kiemelten a hagyományos mobilitásba kevésbé bevonható 

hallgatókat célozza meg a BIP mobilitással. Hiszen a rövid távú mobilitás azon résztvevők számára is 

megvalósítható, akik körülményeik miatt hagyományos mobilitásban nem tudnak részt venni.  

Az online kooperatív tanulás módszertanának megvalósítására van-e bármiféle kötöttség vagy az 

is rá van bízva a szervezők/résztvevőkre? 

Nincsen kötöttség, a szervezőkre van bízva az online kooperatív tanulás módszerének kidolgozása, 

megvalósítása.  

A 3 kredit az 5 naphoz van kötve? Vagy ha valakinek a fizikai része 1 hónapos, akkor is 'csak' 3 

kreditet kell megkapnia? 

A kreditek száma a kontakt órák és munkaórák számától függ. A BIP alatt minimum teljesítendő 

kredit 3, de nem a fizikai rész hosszától, hanem a kontakt órák és befektetett munkaórák 

mennyiségétől függ, hogy hány kreditet szerezhet a hallgató a BIP során.   

A 3 kredit teljesítéséhez új tárgyat kell létrehozni a Neptunban?  

Ez a szervező intézmény folyamatainak függvénye. Ha csak a Neptunból tud Transcriptet kiadni, 

akkor igen, új tárgyat kell létrehozni, amit a hallgató felvesz, ott igazolják a teljesítést a szokott 

módon, és elkészítik a Transcipt of Records-ot ennek alapján. 

Mikor és hogyan kapják meg a támogatást a szervező intézmények? 

Az elnyert támogatás tartalmazza a BIP-ekre megítélt összeget, az első támogatási részlet 

tartalmazza a BIP-ekre megítélt összeg arányos részét is.  

Hogyan tudjuk honorálni a külföldi partnerek munkáját?  

A szervező intézmény szervezési költséget kap a résztvevők után (max. 20 fő), a BIP-re érkező 

résztvevők pedig saját küldő intézményük mobilitási ösztöndíjasai.  

A BIP szervezési költség használható-e a logisztikai rész kiszervezésére (szállás, étkezés, 

biztosítás, szabadidős programok szervezése stb.), illetve nem az intézményben oktató 

szakemberek megbízási díjára? 

A támogatás összege szabadon felhasználható a BIP megvalósításával kapcsolatos minden költségre, 

így a fent felsorolt költségekre is.  

Hogyan történik az elszámolás? Kapunk-e részletes tájékoztatást arról, hogy mi finanszírozható a 

támogatásból? 

A támogatás összege szabadon felhasználható a BIP megvalósításával összefüggésben, ennél 

részletesebb információval nem rendelkezünk. Az időközi beszámolók során pénzügyi, a 

záróbeszámoló idején tartalmi és pénzügyi elszámolásra kerül sor.  
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Ha 20 fő részvételével számoltunk és az utolsó pillanatban mégis csak 18-an vesznek részt, akkor a 

költség arányosan számolható el? Milyen dokumentáció szükséges (pl. szerződés a partnerek 

között, stb.)?  

Ebben az esetben költségarányosan számolandók el a költségek. Az időközi beszámolóban lehet 

majd jelezni a módosítási igényeket. Érdemes a COVID-19 időszak alatt tapasztalható csökkenő 

utazási kedvet és korlátozásokat figyelembe venni a tervezéskor, és túltervezni a résztvevők számát.  

Van-e lehetőség arra, hogy már 2022 februárjában elkezdjünk egy BIP projektet (áprilisi utazással)?  

Igen, természetesen. 

Akadémiai szemeszterhez kötött a BIP megvalósítása?  

Nem kötődik az akadémiai évhez a BIP-ek megvalósítása, a projekt futamideje alatt bármikor 

megvalósíthatók a megpályázott BIP-ek. Nyári egyetem szervezésére például minden további nélkül 

az akadémiai féléven kívül is van lehetőség.  

Lehet BIP-et szervezni oktatók, munkatársak számára, vagy csak hallgatók számára?  

Mindhárom lehetőség fennáll, munkatársak esetében staff weeket is lehet szervezni. Az is meg-

engedett, hogy oktatók és hallgatók is részt vesznek ugyanazon a BIP-en résztvevőként. 

Mi különbözteti meg a BIP-et szervező intézményeket a többi intézménytől? 

A BIP tematikájának, online és fizikai részének megtervezése és megvalósítása a BIP-et szervező 

minimum 3 HEI szoros szakmai együttműködés révén tud csak megvalósulni. A BIP fizikai része 

mindig a szervező (és azt megpályázó) intézmény országában valósul meg. 

Olyan intézmény is küldhet résztvevőt a BIP-re, aki nem veszt részt a BIP megvalósításában? 

Igen, van lehetőség olyan intézményből is fogadni résztvevőket, ami nem veszt részt a BIP 

szervezésében. 

A partnerországból érkező résztvevők beleszámítanak a minimum 15 főbe? 

A programországbeli intézményekből érkező résztvevők beleszámítanak a minimum létszámba, a 

partnerországokból érkezők azonban nem. Ők saját költségükön tudnak részt venni a BIP-en. 

Az Egyesült Királysággal kapcsolatban kérdés: 2020-as projektben programországnak számít, 

2021-es projektben partnerországnak számít?  

Igen, pontosan. A 2020-as projekt terhére megvalósuló mobilitások esetén az intézményközi 

szerződés (IIA) megléte mellett változatlan feltételekkel lehetséges megvalósítani a mobilitásokat a 

vízumszabályok figyelembevételével. A 2021-es projektből a partnerországokba irányuló mobili-

tásokra elkülönített maximum 20%-os keretből lehet megvalósítani a kiutazásokat. A 2021-es KA131-

es projektből beutazó mobilitások támogatására nincs mód a partnerországokból. 

Lesz egy egységes „Certificate” a BIP elvégézésre vonatkozóan? 

Hallgatók esetében a Learning Agreement szolgál egységes igazolásként. Munkatársak esetében 

célszerű igazolást kiadni, egységes minta nincs. 


