
Honlap www.aaa.uni-augsburg.de/en/incoming 

Erasmus kód D AUGSBUR01 

Pályázható helyek száma (évente): 4 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz:; Tavasz: 

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 kreditet?   

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, limitált számban 

https://www.uni-augsburg.de/en/studium/
studieren-augsburg/wohnen/ 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget?   

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.uni-augsburg.de/en/studium/
organisation-beratung/course-catalogue/ 

  
https://www.aaa.uni-augsburg.de/en/incoming/
exchange/course_offering/ 

  
https://www.aaa.uni-augsburg.de/en/incoming/
exchange/course_offering/ 

  

Universität Augsburg  
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Honlap www.aaa.tu-dortmund.de/erasmus 

Erasmus kód D DORTMUN01 

Pályázható helyek száma (évente): 1 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? német 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október 1; Tavasz: április 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 kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)?  Igen, http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/

International_Students/Exchange_Students__ERASMUS__/
Accommodation/index.html  

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Nem, de egyéni szervezésben segítenek. 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/
International_Students/Exchange_Students__ERASMUS__/
Course_Catalogue/index.html  

Technische Universität Dortmund  

http://www.aaa.tu-dortmund.de/erasmus
http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/Exchange_Students__ERASMUS__/Accommodation/index.html
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Honlap www.ehs-dresden.de 

Erasmus kód D DRESDEN07 

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: óvó, csecsemő 

Milyen nyelven lehet tanulni? német 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember közepe; Tavasz: március közepe 

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 kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Kollégiumot nem, de a Studentenwerk-en keresztül 
lehet szállást keresni: 
https://www.studentenwerk-dresden.de/english/
wohnen/  

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget?  Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://studip.ehs-dresden.de/sendfile.php?
type=0&file_id=f757a1ab607c30dcbd422066c39fc
9bc&file_name=Modulhandbuch_BA_BEK_Imma_
ab_2014_-_Stand_August_2018.pdf  

Evangelische Hochschule Dresden  

http://www.ehs-dresden.de
https://www.studentenwerk-dresden.de/english/wohnen/
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Honlap https://www.uni-flensburg.de/en/international/
coming-to-flensburg/erasmus/ 

Erasmus kód D FLENSBU01 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

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

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

Jelentkezési határidők: Ősz: április 10; Tavasz: október 10 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen, mind angolul mind németül tudnak ennyit 
kínálni 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, http://www.studentenwerk.sh/en/
accommodation/ 

dormitories/flensburg/index.html 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Igen, előzetes egyeztetés alapján 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.uni-flensburg.de/en/international/coming-to-
flensburg/exchange-students/courses-spring-semester/ 

  
https://www.uni-flensburg.de/en/international/coming-to-
flensburg/exchange-students/courses-fall-semester/ 

Europa-Universität Flensburg  

https://www.uni-flensburg.de/en/international/coming-to-flensburg/erasmus/
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https://www.uni-flensburg.de/en/international/coming-to-flensburg/exchange-students/courses-fall-semester/
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Honlap www.eh-freiburg.de/internationales 

Erasmus kód D FREIBUR05 

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó, csecsemő 

Milyen nyelven lehet tanulni? német 

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

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

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

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Iskolai gyakorlat nincs, óvodait alkalmanként tudnak 
biztosítani 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: www.eh-freiburg.de/internationales 

Evangelische Hochschule Freiburg  

http://www.eh-freiburg.de/internationales
http://www.eh-freiburg.de/internationales


Honlap www.ph-heidelberg.de/international 

Erasmus kód D HEIDELB02 

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

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

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

Jelentkezési határidők: Ősz: május 15; Tavasz: november 1 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, partnerük – Studierendenwerk - által 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Külön megállapodás alapján 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: www.ph-heidelberg.de/international 

Pädagogische Hochschule Heidelberg 

http://www.ph-heidelberg.de/international
http://www.ph-heidelberg.de/international


Honlap www.ph-ludwigsburg.de 

Erasmus kód D LUDWIGB01 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

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

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Tavasz 

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

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, https://www.ph-
ludwigsburg.de/9329+M51093461ac2.html 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Igen, https://www.ph-ludwigsburg.de/9341.html 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://lsf.ph-ludwigsburg.de/ 

qisserverlb/rds?state=wtree&search=1&trex= 

step&root120192=90568&P.vx=kurz 

  

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

http://www.ph-ludwigsburg.de
https://www.ph-ludwigsburg.de/9329+M51093461ac2.html
https://www.ph-ludwigsburg.de/9329+M51093461ac2.html
https://www.ph-ludwigsburg.de/9341.html
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/
https://lsf.ph-ludwigsburg.de/


Honlap www.ksfh.de 

Erasmus kód D MUNCHEN07 

Pályázható helyek száma (évente): 4 fő 

Pályázható szakirányok: óvó, csecsemő 

Milyen nyelven lehet tanulni? német 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október eleje; Tavasz: március közepe 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Tavasz 

Jelentkezési határidők: Tavasz: november 15 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk:  https://www.ksh-muenchen.de/hochschule/campus-

muenchen/fakultaeten-muenchen/fakultaet-soziale-arbeit-
muenchen/bachelorstudiengaenge-fakultaet-soziale-arbeit-
muenchen/kindheitspaedagogik-ba/  

Katholische Stiftungshochschule München  

Honlap www.ksfh.de 

Erasmus kód D MUNCHEN07 

Pályázható helyek száma (évente): 4 fő 

Pályázható szakirányok: óvó, csecsemő 

Milyen nyelven lehet tanulni? német 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október eleje; Tavasz: március közepe 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Tavasz 

Jelentkezési határidők: Tavasz: november 15 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk:  https://www.ksh-muenchen.de/hochschule/campus-

muenchen/fakultaeten-muenchen/fakultaet-soziale-arbeit-
muenchen/bachelorstudiengaenge-fakultaet-soziale-arbeit-
muenchen/kindheitspaedagogik-ba/  

http://www.ksfh.de
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Honlap https://www.uni-koblenz-landau.de/en/
international-en/incomings/exchange-students/
erasmus-in  

Erasmus kód D KOBLENZ02 

Pályázható helyek száma (évente): Tanító: 2fő 
Művészeti MA: 2 fő 

Pályázható szakirányok: Tanító, művészeti MA 

Milyen nyelven lehet tanulni? német 

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

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

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

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Automatikusan nem, együttműködnek a Studieren-
denwerk szervezettel, akik segítenek a hallgatók-
nak: https://www.uni-koblenz-landau.de/en/
international-en/incomings/exchange-students/
erasmus-in  

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Nem 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.uni-koblenz-landau.de/en/
international-en/incomings/exchange-students/
erasmus-in  

Universität Koblenz Landau 

https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in
https://www.uni-koblenz-landau.de/en/international-en/incomings/exchange-students/erasmus-in


Honlap www.ph-gmuend.de 

Erasmus kód D SCHWAG01 

Pályázható helyek száma (évente): 6 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október eleje; Tavasz: április eleje 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő, de angol kurzusok inkább a tavaszi fél-
évben 

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

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen, mindkét nyelven 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, automatikusan foglalnak szobát minden hallga-
tónak 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Németül iskolai, óvodai gyakorlat, angolul csak iskola 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: http://www.ph-gmuend.de/en/ph-gmuend/offices-
departments/international-office/international-exchange-
students 

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd  

http://www.ph-gmuend.de
http://www.ph-gmuend.de/en/ph-gmuend/offices-departments/international-office/international-exchange-students
http://www.ph-gmuend.de/en/ph-gmuend/offices-departments/international-office/international-exchange-students
http://www.ph-gmuend.de/en/ph-gmuend/offices-departments/international-office/international-exchange-students


Honlap https://www.ph-freiburg.de/home.html 

Erasmus kód D FREIBUR02 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol (B2) 

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

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

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

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen (kb. 300-360 euro) 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Igen, németül iskolában (B2-es tudás kötelező) 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.ph-freiburg.de/home.html 

Pädagogische Hochschule Freiburg 

https://www.ph-freiburg.de/home.html
https://www.ph-freiburg.de/home.html


Honlap http://www.uni-halle.de/ 

Erasmus kód D HALLE01 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? német, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: október eleje; Tavasz: április eleje 

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

Jelentkezési határidők: Ősz: március eleje; Tavasz: szeptember eleje 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Németül igen, angolul csak kevés kurzus 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Egyeztetés alapján lehetséges 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://studienangebot.uni-halle.de/lehramt-an-gymnasien-
lehramt-270  

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  

http://www.uni-halle.de/
https://studienangebot.uni-halle.de/lehramt-an-gymnasien-lehramt-270
https://studienangebot.uni-halle.de/lehramt-an-gymnasien-lehramt-270

