
          

 

      

Pótpályázati felhívás Erasmus hallgatói mobilitási programban 

való részvételre az ELTE TÓK-on a 2021/2022-es tanév tavaszi 

félévére 
 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói 

mobilitási programban való részvételre a tavaszi félévre. 

 

A program tartalma: 

 

• Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint 

• Külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (diploma előtt és/vagy 

után). 

 

A részképzés célja lehet félév-áthallgatás vagy a szakdolgozat elkészítése is. A szakmai gyakorlat célja a hallgató 

tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely, az Európai Gazdasági 

Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat 

és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény (ELTE) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s 

kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve–beszámítja. 

 

A Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatókat a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státuszban 

fogadja, nem kell tandíjat fizetniük. A program mentességet ad az átsorolás alól, DE a félévi csúszástól nem véd. 

 

A hallgatók:  

 

• részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön; 

• a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; 

• itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is 

megkapják; 

• külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (Erasmus típusú kéveteles 

tanulmányi rend). A kari elvárás alapján a  külföldön teljesítendő minimális kredit 20 ECTS (az ECTS kreditet nem a 

kari, hanem a partner egyetem kreditszámai alapján kell érteni); 

• A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében 

beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba (kreditátviteli kérelem). 

 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen 

nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben 

folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.  

 

A partneregyetemekről információt a Kari honlapon találhatnak az alábbi weboldalon:  

 

http://www.tok.elte.hu -> A Karról -> Nemzetköziesítés -> Erasmus program -> Hallgatóknak 

 

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus ösztöndíjat 

(részképzés és szakmai gyakorlat összesen) képzési szintenként (BA, MA, PhD), így ha a pályázó jelenlegi képzési 

szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 

hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat.  

 

Kik pályázhatnak? 

 

Akik megfelelnek az alábbiaknak: 

- beiratkoztak; 

- aktví hallgatói státusszal rendelkeznek mind a pályázás, mind a kiutazás idején; 

- magyar állampolgársággal vagy letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkeznek; 

- minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgató esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezi, legalább 

másodéves, tehát elsőéves hallgató is pályázhat; 

- legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkeznek; 

- ha idegen nyelven szeretnének Erasmus tanulmányokat végezni, akkor minimum középfokú nyelvvizsgával 

rendelkezzenek abból a nyelvből, amelyen a külföldi tanulmányokat végeznék; 

http://www.tok.elte.hu/


          

 

- tudomásul veszik az EU és az ELTE Erasmus szabályozásának rájuk vonatkozó feltételeit (a támogatás mértéke, 

szakmai és adminisztratív kötelezettséges, stb.). 

 

 

A NEPTUN-ba kötelezően feltöltendő dokumentumok: 

 

- Önéletrajz (magyarul illetve angolul/németül v. amilyen nyelven tanulmányokat végez); 

- Motivációs levél (magyarul illetve angolul/németül v. amilyen nyelven tanulmányokat végez); 

- Nyelvvizsga scannelt változata; 

- Neptun képernyőfotó a már lezárt félévek átlagáról; 

- HÖK-ben, Kari rendezvényen végzett bármely tevékenységről szóló igazolás (amennyiben van ilyen) 

 

A kari honlapon található önéletrajt és motivációs levél csak sablonként, segítségként szolgál. Használata nem 

kötelező. 

Ajánlott azonban a bírálati szempontok átnézése a fent említett két dokumentum elkészítéséhez - Bírálati szempontok: 

(elte.hu) 

 

 

Amennyiben a fent említett dokumentumok nem kerülnek feltöltésre, úgy a pályázat nem 

befogadható. Papír alapú pótlás nincs! 

 

Kérem, fokozottan figyeljenek a dokumentumok meglétére! 
 

A 2021/2022-es tanévi ösztöndíjak összege 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, 

Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, 

Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország, Svédország egyetemeire utazók számára 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) 

és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő 

támogatással egységesen 720 euró/hó.  

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, 

Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország 

egyetemeire utazók számára  

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) 

és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő 

támogatással 670 euró/hó. 

 

 

További információk: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat 

 

 

HATÁRIDŐK: 
 

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani! 

 

 

Tanulmányokra: 2021. október 1. 20.00 óráig 
 

Szakmai gyakorlatra: folyamatosan, a fenti határidő lejárta után 

papír alapon 

 
 

A NEPTUN pályázati felülete 2021. szeptember 6-án 

nyílik! 
 

Kérem fokozottan figyeljenek a határidők betartására. 
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