
OLA – Online Learning Agreement
Lépésről lépésre



Az OLA platform elérése

www.learning-agreement.eu

http://www.learning-agreement.eu/


Belépés



1. lépés

2. lépés

3. lépés

ELTE IIG azonosítóval belépni

Beírni az ELTE nevét, majd a kiadott 

névre rákattintani



Új Learning Agreement létrehozása



A „Semester 

Mobility”-t kell 

kiválasztani



Személyes adatok 

megadása, majd KATT 

a NEXT gombra.



Küldő ország kiválasztása

Küldő intézmény kiválasztása

Itt mind a két tábla esetében a kari 

koordinátort kell megadni, az 

adatok a következők (kitöltési 

sorrendben):

Ildikó

Romanoczki

Erasmus coordinator

Romanoczki.ildiko@tok.elte.hu

+36 1 487 81 11

A kitöltés végén NEXT

A küldő egyetemre vonatkozó adatok.

mailto:Romanoczki.ildiko@tok.elte.hu


Fogadó ország kiválasztása

Fogadó intézménykiválasztása

Itt mind a két tábla esetében a 

fogadó egyetem koordinátorának 

az adatait kell megadni. Ez kiderül 

a „welcome” emailből, amit az 

egyetemek küldenek a 

hallgatóknak.

A kitöltés végén NEXT

A fogadó egyetemre vonatkozó adatok.



Mobilitás dátumának megadása a 

fogadóegyetemmel leegyeztetve.

Minden egyes tárgyat egyenként 

kell felvinni, melyet ennek a 

gombnak a megnyomásával 

tehettek meg. 

Részletek a következő dián!!

Az „A” táblázatban azokat a 

tárgyakat kell megadni, melyeket 

kint szeretnétek felvenni.

Itt ki kell választani az oktatás 

nyelvét, és hogy abból milyen 

szintű tudás van.



A külföldi tárgy/kurzus neve.

A tárgy/kurzus kódja. Kredit értéke.

Melyik szemeszterben kerül

felvételre (ősz, tavasz).

Ha egy tárgy hozzáadása megtörtént, KATT és mehet a következő.

A külföldi tanegyságek felvétele.



Külföldi tanegység itthoni megfeleltetése. Itt lehet 

listázni azokat a HAZAI tárgyakat, melyre külföldi 

tárgyat szeretnétek elismertetni.

KATT

TÓK tárgy neve

TÓK tárgy kódja
Hazai kreditérték

Melyik 

szemeszterben van

Ha egy tárgy hozzáadása megtörtént, KATT és mehet a következő.



Ezt az oldalt nem kell 

kitölteni! Tovább, NEXT.



Aláírás helye (egérrel, érintős 

tollal vagy kézzel lehet aláírni)

KATT



Az OLA rendszer az aláírás után email értesítést küld a kari koordinátornak, hogy
megtörtént a Learning Agreement elkészítése.

Ha a koordinátor mindent rendben talál, akkor aláírja, ezzel tovább küldve a
fogadó egyetemre aláírásra.

Amennyiben nem, úgy azt visszaküldi a hallgatónak javításra.

A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement-et le kell majd menteni a
rendszerből és a kari koordinátornak emailben elküldeni a PDF dokumentumot
az egyéb kötelező mellékletekkel együtt.


