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Németország déli részén, Stuttgarttól nem messze lévő Schwäbisch Gmünd városában található egyetem a TÓK 

tanító és óvodapedagógus BA, valamint gyermekkultúra MA szakos hallgatóit várja német, illetve angol nyelvű 

kurzusaira. 

Egy tanévben 6 fő jelentkezhet Erasmus+ mobilitással.  

Az egyetemen a szemeszterek október, illetve április első hetében kezdődnek, mindkét szemeszter pályázható.  

 

Szállás: 

Az egyetemi kollégium automatikusan jár minden Erasmus+ programra jelentkező hallgatónak. Amennyiben nincs 

valamilyen különleges indok, hogy miért szeretne a hallgató külön megszállni (pl. viszi a családját), akkor 

kötelezően a kollégiumba osztják be őket. Ár szempontjából is ez a legkedvezőbb a diákoknak (kb. 270€/hónap). 

Nem kell a szállást előre fizetni, megérkezéskor minden hallgatónak nyit az egyetem egy számlát, erről kerül majd 

levonásra havonta az összeg. 

A szállás kb. 10 perc sétára van az egyetemtől. Részletek ITT. 

A hallgatók ingyenes, tömegközlekedésen használatos kártyát kapnak, melyet a helyi közlekedési eszközökön + 

egy darabig a vonaton is használhatnak. 

 

Megközelítés: 

Schwäbisch Gmündbe nincs közvetlen repülőjárat Budapestről. Aki ezt az utazási formát választja, annak a 

legegyszerűbb Stuttgartba repülni, a főpályaudvarról 30-40 perc alatt el lehet érni a várost. Nagyon jó az 

összeköttetés a két város között.  

Budapestről vonattal is elérhető a város, de minimum 2 átszállásra számítani kell. 

 

A beutazási feltételekről minden esetben tájékozódjatok a Konzuli Szolgálat oldalán. 

 

Tanulmányok: 

Az egyetem jelentkezési folyamatáról és egyéb információkról az alábbi tájékoztatókban olvashattok: 

- Fact Sheet 

- Studienführer der PH Schwäbisch Gmünd 

 

Az alábbi oldalon találhatók információk a német nyelvű kurzusokról. A TÓK-nak megfelelő kurzusokat a Lehramt 

Grundschule – B. A., illetve a Kindheitspädagogik adja.  

 

Az egyetem angol nyelvű kurzusokat is kínál, ezekről bővebb információkat ITT olvashattok. 

Mindezek mellet számos más nyelvi kurzus is elérhető a nemzetközi hallgatóknak, továbbá ingyenes 

programlehetőségek várják a diákokat (havi 1-2 kirándulás, campuson és azon kívüli programok). 

 

Az ELTE havi 600€ ösztöndíj támogatást biztosít a Németországba utazó diákoknak. 

 

https://www.ph-gmuend.de/en/ph-gmuend/offices-departments/international-office/international-exchange-students/housing
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/nemetorszag
https://www.ph-gmuend.de/fileadmin/redakteure/ph-hauptseite/redakteure/daten/download/einrichtungen/akademisches_auslandsamt/Fact_Sheet_2021_bf.pdf
https://www.ph-gmuend.de/fileadmin/redakteure/ph-hauptseite/redakteure/daten/download/einrichtungen/akademisches_auslandsamt/Studienfuehrer_deutsch_2020_bf.pdf
https://www.ph-gmuend.de/studium/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/lehramt-grundschule
https://www.ph-gmuend.de/studium/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/lehramt-grundschule
https://www.ph-gmuend.de/studium/studiengaenge/bachelor-studiengaenge/kindheitspaedagogik
https://www.ph-gmuend.de/en/ph-gmuend/offices-departments/international-office/international-exchange-students/courses-taught-in-english


 

KÉPEK AZ EGYETEMRŐL 

készítette: Romanoczki Ildikó 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Hallgatók által üzemeltetett kávézó az egyetem épületében. 


