
Honlap www.phst.at 

Erasmus kód A GRAZ04 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember vége; Tavasz: március eleje 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 15; Tavasz: november 15 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kre-
ditet? 

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen. https://housing.oead.at/en/accommodation/graz-
en  

https://www.phst.at/fileadmin/Redakteure/
Dokumente/ZIDAs/Zentrum2/
Wohnen_im_Bildungshaus_Mariatrost.pdf 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen. 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.phst.at/international/incoming/students/
course-international-teacher-competences/ 

Pädagogische Hochschule Steiermark 
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Honlap https://ph-tirol.ac.at/en/content/incoming-students-0  

Erasmus kód A INNSBRU03 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? Angol, német 
(a nemzetközi képzésük első nyelve az angol, de választ-
ható hozzá német nyelvű óra is) 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október első hete; Tavasz: március első hete 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 1; Tavasz: október 1 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kredi-
tet? 

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem, egyénileg kell intézni, de az egyetem segít. 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen, iskolában. 5 kredit értékben. 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://ph-tirol.ac.at/en/content/courses-teaching-
placements  

Pädagogische Hochschule Tirol 
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https://ph-tirol.ac.at/en/content/courses-teaching-placements
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Honlap https://ph-ooe.at/incomings.html 

Erasmus kód A LINZ03 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember vége; Tavasz: február vége 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: június 5; Tavasz: november 30 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kre-
ditet? 

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem, de tudnak segíteni a keresésben 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen, iskolában. 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://ph-ooe.at/incomings/course-suggestions-
summersemester.html 

https://ph-ooe.at/incomings/course-suggestions-
wintersemester.html 

Pädagogische Hochschule Oberösterreich 
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Honlap https://www.phwien.ac.at/incoming-students 

Erasmus kód A WIEN09 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol (B2) 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október 1; Tavasz: március 1 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 15; Tavasz: november 15 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kre-
ditet? 

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Kollégiumot nem, de az alábbi céggel van kapcsolatuk: 
www.wihast.at 

https://www.phwien.ac.at/incoming-students/
information-package/accomodation-general-information 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen, iskolában, 3 óra/ hét 5 kredit értékben. 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.phwien.ac.at/files/int_buero/inc_stud/
internat_programme/kursbroschuere-englisch-web-
2019.pdf 

Pädagogische Hochschule Wien  
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Honlap http://www.kphvie.ac.at/home.html 

Erasmus kód A WIEN10 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október 1; Tavasz: március 1 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 31; Tavasz: november 30 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kre-
ditet? 

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem, de segítenek szálláskeresésben 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen, van lehetőség iskolai gyakorlatra (5 ECTS) és hospi-
tálásra (3 ECTS) 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.kphvie.ac.at/international-studieren/
incoming-students/erasmussemester.html 

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems  
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