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Az észak írországi Belfast városában található Stranmillis University College első sorban a TÓK tanítós hallgatóit 

várja, de van lehetőségük az óvodapedagógus hallgatóknak is itt tanulni. A BREXIT miatt az Egyesült Királyság 

kilépett a normál, EU-n belüli Erasmus+ programból, de szerencsére van lehetőség a kiutazó diákokat továbbra is 

támogatni a programból. Erről részletes információkat az Erasmus+20% weboldalon találhattok. 

Egy tanévben 2 fő jelentkezhet Erasmus+ mobilitással.  

Az egyetemen a szemeszterek szeptemberben, illetve január közepén kezdődnek, mindkét szemeszter pályázható.  

 

Szállás: 

Az egyetem mindennel felszerelt kollégiumi szállást biztosít nemzetközi hallgatóinak a campuson. Erről részletes 

információk az alábbi linkeken: 

Live 

Accommodation 

Email elérhetőség 

A szállás drága, de mindent tartalmaz, amire szükség lehet: a szoba ára, napi 2x étkezés, takarítás, közös 

helyiségekhez való hozzáférés (pl. edzőterem) stb. 

 

Megközelítés: 

Budapestről két módon lehet a legkönnyebben eljutni Belfastba.  

1) Londoni átszállással közvetlenül a belfasti repülőtérre. 

2) Közvetlen járattal Dublinba, onnan pedig kb. egy kétórás busz úttal (nagyon kényelmesek a távolsági 

buszok). Itt kedvező lehet, hogy nincs több órás várakozási idő átszállás miatt. 

a. részletes infó a buszról ITT – kipróbált, ajánlott járat. 😊 

Az Egyesült Királyságba a 6 hónapot meg nem haladó tartózkodás vízum mentes, de a beutazás útlevél 

köteles (az Uniós személyi igazolványokat már nem fogadják el). 

A beutazási feltételekről minden esetben tájékozódjatok a Konzuli Szolgálat oldalán. 

 

Tanulmányok: 

Az egyetem jelentkezési folyamatát az ALÁBBI oldalon találhatjátok. 

Az egyetem kurzuskatalógusai az alábbi weboldalon találhatók. A TÓK hallgatói számára a Primary Education és 

az Early Childhood Studies kurzusai lehetnek érdekesek. 

 

Az egyetem biztosít gyakorlati lehetőséget, de csak tavasszal, amikor az Erasmus programba is beépített kötelező, 

6 hetes gyakorlat van. Aki ezt a félévet tervezi annak fontos: a gyakorlat teljesítése vízum köteles! Így hiába a 

beutazás nem vízumköteles, a gyakorlat miatt sajnos el kell intézni, mely extra anyagi vonzattal jár. Erről feltétlenül 

tájékozódjatok az egyetem OLDALÁN 

 

Az ELTE havi 520€ ösztöndíj támogatást biztosít az Egyesült Királyságba utazó diákoknak. 
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https://www.mic.ul.ie/international/study-in-ireland/study-abroadexchange/essential-information?index=1
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Ne hagyjátok ki Katona Sarolta élménybeszámolóját, melyet az alábbi LINKEN olvashattok. 

 

KÉPEK AZ EGYETEMRŐL 

készítette: Romanoczki Ildikó 

 

 

Az egyetem fő épülete 

 

 

 

 

https://www.tok.elte.hu/content/katona-sarolta-belfast-egyesult-kiralysag.t.5676


 

 

 

 

 

Az egyetem hatalmas parkja, mely az összes egyetemi épületet és kollégiumot is magába foglalja. 

 

 

 

 



 

 

Az egyetem egyik újabb épülete, itt főként tanórák, illetve kávézó, étterem található. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sporttal kapcsolatos kiállók, termek. 

 

 

Sportpálya 

 

 

 

 



 

 

A vizuális, művészeti részleg emelete… 

 

 

… és kiállításai. 

 

 

 

 



 

 

Technika terem 

 

 

 

 


