
ERASMUS+ ?

VÁGJ BELE!



A lehetőség: Erasmus+



• Tanulmányi mobilitás: 3-12 hó: (pályázati időszak szept. 27- okt. 9)

• Szakmai gyakorlati mobilitás: 2-12 hó  (folyamatos pályázás)

• Képzési ciklusonként 12-12 hónap

• Ösztöndíj, kiegészítő támogatások

• Tan- és vizsgadíj mentesség a fogadó egyetemen

• Közel 150 partner intézmény

• Külföldön szerzett kreditek befogadása (kari koordinátorok)



Pályázók köre



Őszi és tavaszi félévre

• Alap-, mester- és doktori képzésben résztvevők

• Nappali vagy levelező, állami vagy fizetős hallgatók is

• Kiutazáskor legalább 2 lezárt félév (szakmai gyakorlat 

esetén nem szükséges)

• Szakmai gyakorlatra végzősök is pályázhatnak



Miért érdemes 
belevágni?



• Biztonságos

• Szervezett keretek

• Fontos kompetenciák

• Nemzetközi tapasztalatok

• Magabiztos nyelvtudás

• Komfortzóna átlépése

• Álláskeresésnél előny



• Élmények



Pénzügyek



Ösztöndíj EU + egyéb programországokba Tanulmányi/ 

Gyakorlat

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország

Dánia, Görögország, Spanyolország

Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, 

Izland, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, 

Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország

520/ 620 euró

Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország

Horvátország, Magyarország, Litvánia

Lettország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, 

Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Törökország

470/ 570 euró

Szociális alapú kiegészítő támogatás 100/200 euró 

Tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő hallgatók 

részére

100/200 euró 



Pályázati feltételek



• Aktív hallgatói jogviszony!

• Itthoni tárgyak felvétele, vizsgák teljesítése

• Kreditek befogadtatása 

• 30 kredit felvétele 

• Legalább 15 teljesítése és befogadtatása 

• VAGY vissza kell fizetni a támogatási összeget!

• Szakmai gyakorlat elfogadtatható kötelezőként



Benyújtandó dokumentumok



Benyújtandó dokumentumok (kari hatáskör!):

• Pályázati űrlap aláírva (online?)

• Fényképes CV, idegen és magyar nyelven

• Motivációs levél angolul/célország nyelvén

• Teljesített tárgyakról igazolás (TO!)

• Nyelvvizsga másolatok, szaktanári ajánlás - opcionális

• Egyéb fontosnak ítélt mellékletek - opcionális



Pályázatok bírálata



Jelentkezés (kari hatáskör!):

• Online felületen beadott dokumentumok?

• Motivációs beszélgetés és nyelvi felmérő 

• Tanulmányi mobilitásnál legalább 3 preferencia hely

• A jelentkezéseket a kar bírálja el!  

• Pályázati határidő: 2020. október 9.



Kihez forduljak?
Kari koordinátorok Nemzetközi Oktatási Iroda 

(Niki & Simon)

• Pályáztatás

• Pályázás menete

• Szakmai kérdések

• Kreditbefogadás

• Pályázás menete

• Szerződéskötés

• Kiegészítő és szociális támogatás

• Pénzügyi kérdések

• Egyéb kérdések





Erasmus honlap

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/rovat/hallgatoknak

Facebook

https://www.facebook.com/OE.Erasmus/

http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/rovat/hallgatoknak
https://www.facebook.com/OE.Erasmus/


Campus Mundi



Téged is vár az Erasmus! 
Le ne maradj!

Erasmus


