
Honlap https://www.ub.edu/portal/web/education/home 

Erasmus kód E BARCELO01 

Pályázható helyek száma (évente): Tanító, óvó: 2 fő 
Rajztanári: 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? angol, spanyol (katalán) 

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

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitás-
ra? 

Mind a kettő (ősz, tavasz) 

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

Biztosít-e az egyetem minimum 20 
ECTS kreditet? 

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást 
(kollégium)? 

Nem 
www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/abans_a.htm#allotjar 

  

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehe-
tőséget? 

  

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.ub.edu/portal/web/education/home 

  
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/graus/-/
ensenyament/detallEnsenyament/1071998/7 

  
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/graus/-/

Universitat de Barcelona 

https://www.ub.edu/portal/web/education/home
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/abans_a.htm#allotjar
https://www.ub.edu/portal/web/education/home
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/1071998/7
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/1071998/7
https://www.ub.edu/portal/web/educacio/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/1071986/7


Honlap http://www.uvic.cat/en/international-campus 

Erasmus kód E VIC01 

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó, csecsemő 

Milyen nyelven lehet tanulni? angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember első hete; Tavasz: január vége 

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

Jelentkezési határidők: Ősz: április 10; Tavasz: október 15 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen. https://www.uvic.cat/en/sites/vic/
accommodation 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Nem 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.uvic.cat/en/cis/area-educacio 

Universitat de Vic 

http://www.uvic.cat/en/international-campus
https://www.uvic.cat/en/sites/vic/accommodation
https://www.uvic.cat/en/sites/vic/accommodation
https://www.uvic.cat/en/cis/area-educacio


Honlap www.uam.es/erasmus-incoming 

Erasmus kód E MADRID04 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? spanyol (90%-ban), angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember első hete; Tavasz: január vége 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Ősz 

Jelentkezési határidők: Ősz: június 15; Tavasz: október 31 

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

Spanyolul igen, angolul nem 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem, de segítenek albérlet keresésben: https://
www.uam.es/UAM/(en)-Informaci%C3%B3n-
general/1242663040001.htm?
language=en&nodepath=General%
20information&pid=1242663040001 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Nem 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-
que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-
(Incoming)/1242701763273.htm?
language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%
20English 

Universidad Autónoma de Madrid 

http://www.uam.es/erasmus-incoming
https://www.uam.es/UAM/(en)-Informaci%C3%B3n-general/1242663040001.htm?language=en&nodepath=General%20information&pid=1242663040001
https://www.uam.es/UAM/(en)-Informaci%C3%B3n-general/1242663040001.htm?language=en&nodepath=General%20information&pid=1242663040001
https://www.uam.es/UAM/(en)-Informaci%C3%B3n-general/1242663040001.htm?language=en&nodepath=General%20information&pid=1242663040001
https://www.uam.es/UAM/(en)-Informaci%C3%B3n-general/1242663040001.htm?language=en&nodepath=General%20information&pid=1242663040001
https://www.uam.es/UAM/(en)-Informaci%C3%B3n-general/1242663040001.htm?language=en&nodepath=General%20information&pid=1242663040001
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English


Honlap http://www.uniovi.es/en/inicio 

Erasmus kód E OVIEDO01 

Pályázható helyek száma (évente): 4 fő (Padre Ossó) 
6 fő (Teacher Training) 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó (Padre Ossó) 
tanító (Teacher Training) 

Milyen nyelven lehet tanulni? angol, spanyol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember második hete; Tavasz: január vége 

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

Jelentkezési határidők: Ősz: május 30; Tavasz: november 15 

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

Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, http://www.uniovi.es/en/vida/
alojamien-
to;jsessionid=231C79840991799AAE0300E2F4360726 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen, de csak tavasszal 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-
que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-
(Incoming)/1242701763273.htm?
language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%
20English 

Universidad de Oviedo – Facultad Padre Ossó & Faculty of 

Teacher Training and Education 

http://www.uniovi.es/en/inicio
http://www.uniovi.es/en/vida/alojamiento;jsessionid=231C79840991799AAE0300E2F4360726
http://www.uniovi.es/en/vida/alojamiento;jsessionid=231C79840991799AAE0300E2F4360726
http://www.uniovi.es/en/vida/alojamiento;jsessionid=231C79840991799AAE0300E2F4360726
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English
https://www.uam.es/UAM/(en)-Programas-de-estudios-que-se-imparten-en-ingl%C3%A9s-(Incoming)/1242701763273.htm?language=en&nodepath=Study%20Programs%20in%20English


Honlap http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/ 

Erasmus kód E CORDOBA01 

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: Tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? spanyol, limitált angol kurzus 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember második hete; Tavasz: február közepe 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Tavasz (angol esetén), spanyolul tudók mehetnek ősszel 
is. 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 10; Tavasz: november 10 

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

Spanyolul igen, angolul az alábbiak szerint: 
ősszel 6 ECTS értékben 
tavasszal 24 ECTS értékben 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, http://www.uco.es/servicios/alojamiento/es 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: http://www.uco.es/internacional/extranjeros/images/
documentos/EnglishCoursesUCO1920.pdf 

Universidad de Córdoba 

http://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/
http://www.uco.es/servicios/alojamiento/es
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/images/documentos/EnglishCoursesUCO1920.pdf
http://www.uco.es/internacional/extranjeros/images/documentos/EnglishCoursesUCO1920.pdf


Honlap https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/
en-international-relations  

https://www.ehu.eus/documents/2099535/2257552/
handbook_2018_eng_final_comprimido.pdf/5bfc93e3-
0432-4897-2bce-9e96e637350d  

Erasmus kód E BILBAO01  

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: Tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? Spanyol, angol 

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

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Őszi 

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

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

Igen 

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

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://ehubox.ehu.eus/s/LAAaNkgon5dCJrD#pdfviewer  

Universidad del Pais Vasco—Facultad De Edu-

cacion De Bilboa 

https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-international-relations
https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-international-relations
https://www.ehu.eus/documents/2099535/2257552/handbook_2018_eng_final_comprimido.pdf/5bfc93e3-0432-4897-2bce-9e96e637350d
https://www.ehu.eus/documents/2099535/2257552/handbook_2018_eng_final_comprimido.pdf/5bfc93e3-0432-4897-2bce-9e96e637350d
https://www.ehu.eus/documents/2099535/2257552/handbook_2018_eng_final_comprimido.pdf/5bfc93e3-0432-4897-2bce-9e96e637350d
https://ehubox.ehu.eus/s/LAAaNkgon5dCJrD#pdfviewer


University of Granada 

 

Szakmai gyakorlati lehetőség diploma előtt 

Honlap https://www.ugr.es/en/  

Erasmus kód E GRANADA01 

Pályázható helyek száma (évente): 4 fő 

Pályázható szakirányok: Tanító, óvó (a Neptunban nem pályázható, pályázni papír-
alapon lehet—bővebb infó: fszt. 3-as iroda) 

Milyen nyelven lehet tanulni? Spanyol, angol 

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

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Őszi 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 15; Tavasz: október 31 

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

Igen 

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

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetősé-
get? 

Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: Ebbe az intézménybe elsősorban gyakorlatra lehet jelent-
kezni, mellette végezhető kurzus, amennyiben van rá 
igény. 

https://www.ugr.es/en/

