
                                            

 

Pótpályázati felhívás Erasmus hallgatói mobilitási programban való 

részvételre az ELTE TÓK-on a 2019/2020-es tanév tavaszi félévére 
 

 

A pályázat célja: 
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak: 

 

1. Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni 

(tanulmányok), valamint 

2. külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai 

gyakorlatot teljesíteni. 

 

A részképzés célja: félév-áthallgatás, a szakdolgozatelkészítése, lehet; 

A szakmai gyakorlat célja: a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat 

szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó 

cégnél, szervezetnél végezhető. 

A tanulmányi mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat 

a küldő intézmény(ELTE) elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe az ELTE-

s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben 

feltűntetve-beszámítja. 

A szakmai gyakorlat esetében a kötelező tantervi gyakorlat nem minden esetben 

váltható ki, külföldön teljesített egységként a Tanulmányi Hivatal elismeri. 

 

 

A hallgatók:  
 részképzés esetében 3-12 hónapot, szamai gyakorlat esetében 2-12 hónapot 

töltenek külföldön; 

 a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; 

 itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat 

a külföldi tartózkodás idejére is megkapják; 

 külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy 

részét kiváltják (a két együttműködő egyetem a hallgató kiutazása előtt 

megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi 

egyetemen). A kari elvárás alapján a  külföldön teljesítendő minimális kredit 20 



ECTS (az ECTS kreditet nem a kari, hanem a partner egyetem kreditszámai 

alapján kell érteni) 

 A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb 

kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba 

(kreditátviteli kérelem, kivételes tanulmányi rend) 
 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a 

kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten 

(alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a 

partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a 

kari koordinátorok adnak.  

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra 

kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat 

összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett 

Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 

hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat.  
 

További információk 

 egyetem honlapján:  https://www.elte.hu/erasmus 

 kari honlapon: https://www.tok.elte.hu/content/erasmus-

program.t.3937?m=96 

 
 

Kik pályázhatnak a TÓK-on? 
Akik megfelelnek az alábbiaknak: 

 beiratkoztak 

 aktví hallgatói státusszal rendelkeznek mind a pályázás, mind a kiutazás idején 

 magyar állampolgársággal vagy letelepedési/tartózkodási engedéllyel 

rendelkeznek 

 legalább egy lezárt évvel rendelkeznek a pályázás idején 

 legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkeznek 

 ha idegen nyelven akarnak Erasmus tanulmányokat végezni, akkor minimum 

középfokú nyelvvizsgával rendelkezzenek abból a nyelvből, amelyen a külföldi 

tanulmányokat végeznék (angol, német, esetenként a fogadó ország 

anyanyelve) 

 tudomásul veszik az EU és az ELTE Erasmus szabályozásának rájuk 

vonatkozó feltételeit (a támogatás mértéke, szakmai és adminisztratív 

kötelezettséges, stb.) 

 

 

https://www.elte.hu/erasmus
https://www.tok.elte.hu/content/erasmus-program.t.3937?m=96
https://www.tok.elte.hu/content/erasmus-program.t.3937?m=96


A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
 Neptun 

 2019.09.09 - 30 (A Neptun 9-én nyitja és 30-án zárja a pályázati felületet). 

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok: 
 Önéletrajz (magyarul és angolul v. németül) 

 Motivációs levél (magyarul és angolul v. németül) 

 Nyelvvizsga másolat (minimum B2) 

 Igazolás a már lezárt félévek átlagáról (Neptun képernyőfozó csatolása) 

 HÖK-ben, Kari rendezvényen végzett bármely tevékenységről szóló igazolás 

(amennyiben van ilyen) 

 

 

A 2019/2020-es tanév ösztöndíjainak összege: 
 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, 

Írország, Izland, Liechtenstein, 

Luxemburg, Norvégia, Svédország 
egyetemeire utazók számára 

havi 520 euró a részképzés esetén 

(kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró 

a szakmai gyakorlat esetén;  

Ausztria, Belgium, Ciprus, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Málta, Németország, Olaszország, 

Portugália, Spanyolország egyetemeire 

utazók számára 

havi 470 euró a részképzés esetén 

(kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró 

a szakmai gyakorlat esetén;  

Bulgária, Csehország, Észtország, 

Horvátország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Románia, 

Szlovákia, Szlovénia, Törökország 
egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén 

(kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró 

a szakmai gyakorlat esetén. 

 

 

A mobilitás mellé Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás is igényelhető melynek 

összege: 100 €/hó szakmai gyakorlatot végzőknek és 200€/hó a részképzésben 

résztvevőknek. 

 

Határidők: 
 

A pályázat leadási határideje: 2019. szeptember 9 – szeptember 30. 

 

Várható döntési határidő: 2019. október közepe 

 



2019/2020-ban még pályázható intézmények 

INTÉZMÉNY ORSZÁG FÉRŐHELY SZAK 

Pädagogische Hochschule Steiermark /Graz/ Ausztria 2 tanító 

Pädagogische Hochschule Oberösterreich 
/Linz/ 

Ausztria 1 tanító 

Kirchliche Pädagogische Hochschule 
Wien/Krems 

Ausztria 2 tanító 

Pädagogische Hochschule Wien Ausztria 2 tanító 

Tomas Bata University in Zlín Csehország 2 óvó 

Univerzita Palackého v Olomouci Csehország 2 tanító, óvó 

Masaryk University Csehország 2 tanító 

University of Hradec Králové Csehország 2 tanító, óvó 

Stranmillis University College Belfast Egyesült Királyság 3 tanító 

University of Tampere Finnország 2 tanító 

University of Lapland Finnország 1 tanító, óvó 

Université d’Orléands Franciaország 2 tanító, óvó 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hollandia 2 tanító 

Jesuit University Ignatianum in Krakow Lengyelország 1 tanító, óvó, csecsemő 

Technische Universität Dortmund Németország 1 tanító 

Evangelische Hochschule Dresden  Németország 1 óvó, csecsemő 

Evangelische Hochschule Freiburg Németország 2 
tanítóm óvó, 

csecsemő 

Pädagogische Hochschule Freiburg Németország 2 tanító 

Pädagogische Hochschule Heidelberg Németország 3 tanító 

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Németország 2 tanító, óvó 

Pädagogische Hochschule Schwäbisch 
Gmünd 

Németország 6 tanító, óvó, csecsemő 

Katholische Stiftungfachhochschule 
München 

Németország 2 óvó, csecsemő 

Universität Augsburg Németország 4 tanító 

Europa-Universität Flensburg  Németország 2 tanító 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Németország 2 tanító 

Universität Kblenz Landau Németország 
2 tanító 

2 rajztanári képzés 

Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi - 
Campobasso 

Olaszország 2 
tanító (főként 

énekes!) 

Università degli Studi di Padova Olaszország 2 tanító 

Instituto Politécnico do Porto Porugália 2 tanító 

University of Lisbon Porugália 3 tanító 

Polytechnic Institute of Braganca Porugália 2 tanító, óvó 

Universidad Autonoma de Madrid Spanyolország 2 tanító 

Universidad de Córdoba Spanyolország 3 tanító 

Universidad de Oviedo – Facultad Padre 
Ossó 

Spanyolország 4 tanító, óvó, csecsemő 

Universidad de Oviedo – Faculty of Teacher Spanyolország 2 tanító 



Training and Education 

Universitat de Vic Spanyolország 3 tanító, óvó, csecsemő 

Universidad de Barcelona Spanyolország 1 tanító, óvó 

Université de Fribourg Svájc 2 tanító, óvó 

Pädagogische Hochschule FHNW (Brugg-
Windisch) 

Svájc 2 tanító, óvó 

Pädagogische Hochschule Zürich Svájc 2 tanító 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Szlovákia 3 tanító, óvó 

Univerzita J. Selyeho v Komárne Szlovákia 4 tanító, óvó 

Univerzita Mateja Bela v Bankskej Bystrici Szlovákia 3 tanító 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI Románia 2 tanító 

Partium Christian University Románia 4 tanító, óvó 

Univerza v Mariboru  Szlovénia 1 tanító, óvó 

Bülent Ecevit University Törökország 2 tanító 

Sakarya University Törökország 3 óvó 

Istanbul Aydin University Törökország 2 óvó 

 
 
 

Belfastban a második félév sokkal csendesebb, mert az egyetem hallgatói ebben a 
félévben csinálják a gyakorlatukat, a nemzetközi hallgatók száma sem olyan magas.  
Az a hallgató, aki oda szeretne jelentkezni, számítson arra, hogy sokkal kötöttebb az 
órakínálatuk, nem nagyon lehet válogatni. Ezen kívül a 6 hetes iskolai gyakorlatukat is 
kötelező teljesíteni.  

 
 

AZ INTÉZMÉNYEKRŐL TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  

https://www.tok.elte.hu/content/erasmus-program.t.3937?m=96 

https://www.tok.elte.hu/content/erasmus-program.t.3937?m=96

