TARTALOM
MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEK A HALLGATÓK SZÁMÁRA

2

Erasmus+
Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás (ICM)
Campus Mundi

3

TANULMÁNYIMOBILITÁS

5

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

5

SZAKMAIGYAKORLAT

10

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

10

Célországok, gyakorlati helyek

12

Teendők kiutazás előtt

13

Teendők hazautazás után

13

A PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS MENETE

13

Kiegészítő támogatások

16

ERASMUS STUDENT NETWORK

17

ÉLETED LEGJOBB ÉLMÉNYE CSAK RÁD VÁR!

18

Népszerűsítsd Te is az Erasmus életérzést!

21

Mit kell tenned, ha itthoni hallgatótársaidat akarod meggyőzni?
Hogyan népszerűsítsd országunkat, városunkat, kultúránkat és
egyetemünket?

21
21

PARTNERINTÉZMÉNYEK (Tanulmányi Mobilitás)

22

ERASMUS+ KOORDINÁTOROK

36

ÓBUDAI EGYETEM | ERASMUS HALLGATÓI KÉZIKÖNYV | 1

2 |ÓBUDAI EGYETEM | ERASMUS HALLGATÓI KÉZIKÖNYV

A program végrehajtása eltér az EU-s partnerekkel bonyolított mobilitási tevékenységtől, ugyanakkor az Erasmus program keretében alkalmazott alapelveket, adminisztrációs követelményeket megőrizték a program létrehozói.

2015-től kibővült az Erasmus+ célországok köre a nemzetközi kreditmobilitási
program beindításával. Ennek keretében az Európai Unión kívül is lehet
Erasmus+ támogatást igénybe venni.

ERASMUS+ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS (ICM)

Az immár több mint 30 éves program az Európa Unió legsikeresebb felsőoktatást támogató projektje. A program keretében eddig tanévenként több
mint kétszázezer diák indult útnak a programban résztvevő 33 országból, hogy
tanulmányi részképzést folytasson, vagy szakmai gyakorlatot végezzen egy
másik program országban, megismerkedhessen az európaiság érzésével,
testközelből betekintést nyerjen különböző európai országok kultúrájába, és
bővítse eddig megszerzett ismereteit.

Az Erasmus+ az Európai Unió mobilitási programja, amely a felsőoktatási
intézmények hallgatóinak és munkatársainak külföldi tapasztalatszerzését
támogatja Európa szerte, valamint – meghatározott országok esetében – akár
Európán kívül is. Az elnevezés a XV. század híres humanistájaként,
teológusaként, tudósaként és filozófusaként ismert Rotterdami Erasmushoz
kötődik.

ERASMUS+

Az Óbudai Egyetem hallgatói a programoktól függően tanulmányi célú és
szakmai gyakorlat mobilitási tevékenységben vehetnek részt. A mobilitási
tevékenységeket különböző programok keretében lehet megvalósítani:
▪ Erasmus+ az európai országokban,
▪ Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás, Európán kívül (ICM),
▪ Campus Mundi

MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEK
A HALLGATÓK SZÁMÁRA
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A Campus Mundi programon belül a hallgatók freemover mobilitásra is
pályázhatnak, tehát külföldi részképzésre a küldő intézmény kapcsolatrendszerén kívül, saját maguk is kereshetnek fogadó egyetemet. A pályázati
feltételek és a bírálati szempontrendszer azonos a normál részképzési
pályázattal (a külföldi tanulmányok beszámítása tehát ez esetben is alapfeltétel), a kötelező mellékletek köre bővül a külföldi fogadó egyetem által aláírt
fogadó nyilatkozattal. A freemover pályázatok formai értékelését és

© Kása Zsolt, India

Féléves részképzésre az Egyetem szerződéses partnereivel folytatott csereprogram keretében lehet pályázni, mivel csak így biztosítottak azok a jogosultságok, amelyeket a fogadó intézmény saját hallgatóinak is biztosít. A
Campus Mundi finanszírozás feltétele a sikeres intézményi pályázat. Az
Erasmus+ intézményekbe pályázók Erasmus+ státusszal, de az Erasmus+
programhoz képest magasabb összegű ösztöndíjjal végezhetik el mobilitási
programjukat. A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz (TKA) kell
benyújtani. Az intézményi pályázat elbírálása évente kétszer történik, míg a
Campus Mundi ösztöndíjra folyamatos a jelentkezés, az érdeklődők az
Erasmus+ pályázatban megjelölt intézményekhez pályázhatnak.

A magyar főiskolai és egyetemi hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő
programot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-tól. A program
keretében féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra
pályázhatnak a kiváló teljesítményt elérő hallgatók, akiknek átlaga meghaladja
a szakos átlagot és erős motivációval rendelkeznek.

CAMPUS MUNDI

AZ ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JELENTKEZÉS ALAPFELTÉTELEI

További információ:
http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
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A Campus Mundi ösztöndíjprogram országos koordinációját a Tempus Közalapítvány (TKA) látja el, a programmal kapcsolatos speciális kérdésekkel
hozzájuk kell fordulni.

Az Erasmus+ program alapszabályait az Európai Bizottság által kiadott elvek,
útmutatók foglalják össze, melyek a Tempus Közalapítvány honlapján
megtekinthetők. Ezen szabályokkal összhangban intézményenként eltérő
feltételek lehetnek érvényben, melyeket a mindenkori pályázati kiírás tartalmaz.

Az ÓE Mobilitási Osztálya örömmel segíti a hallgatókat abban, hogy pályázatuk sikeres legyen. Kérjük, hogy kérdéseikkel keressék a kimenő hallgatók
koordinátorát, valamint a kari koordinátorokat egyaránt.

További információ:
www.scholarship.hu

Rövid tanulmányutak (nemzetközi verseny, előadás nemzetközi tudományos
konferencián stb.) megvalósítására is van lehetőség, melyhez a pályázatot
csak a TKA-hoz kell benyújtani. Különösen ajánljuk PhD hallgatók figyelmébe.

ÓBUDAI EGYETEM | ERASMUS HALLGATÓI KÉZIKÖNYV | 5

Ösztöndíj
▪ A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi
az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadásaikról!
▪ A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíj, regisztrációs - és
vizsgadíjak megfizetése alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani
lehet, pl. könyvtárhasználati díj. Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet

Időtartam
▪ A mobilitás időtartama: egy tanulmányi félév (3-5 hónap, ennek hosszát a
partneregyetem időbeosztása határozza meg).
▪ Az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbíthatók a
második félévre. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és a küldő
intézmény koordinátorának is. Hosszabbítás esetén nem garantált, hogy a
hallgató további ösztöndíjban részesül.
▪ A hallgató egy képzési ciklusban többször is részt vehet tanulmányi célú
mobilitásban és/vagy szakmai gyakorlaton, összesen 12 hónap erejéig.

Pályázhatnak
▪ Az egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben részt vevő hallgatói.
▪ Akik hallgatói jogviszonyban állnak az egyetemmel nappali vagy levelező
tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek.
▪ Akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek.
▪ Magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók.

Az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a
hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy szemesztert vagy teljes tanévet valamely partnerintézményünkben töltsenek el. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre,
amely a diplomát követően jelentősen növelheti a végzősök munkaerőpiaci
versenyképességét.

Hátrányos helyzetű hallgatók szociális alapú kiegészítő támogatásra is pályázhatnak a megállapított ösztöndíjon felül, valamint a tartós betegségben
szenvedő, vagy fogyatékkal élő hallgatók is igényelhetnek kiegészítő támogatást a pályázatukhoz.

Sikeres intézményi pályázat birtokában szakmai gyakorlatra is folyamatosan lehet jelentkezni a Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázati
rendszerében az intézményi jóváhagyás után.

TANULMÁNYI MOBILITÁS

szakmai bírálatát a Tempus Közalapítvány kollégái végzik, de jóváhagyásra
továbbítják a küldő intézménynek is.
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A mobilitás időtartamát hazautazás előtt a partnerintézmény igazolja. Amenynyiben ez jelentősen (több mint 5 nappal) eltér a támogatási szerződésben meghatározott időtartamtól, úgy szerződésmódosításra kerülhet sor,
ami a támogatási összeg változását vonhatja maga után.

A programországokba megítélt ösztöndíjak számításánál az Európai Bizottság
által szabott irányelv a meghatározó, a támogatás összege napi alapon kerül
elszámolásra, a partnerintézmények által megszabott dátumok szerint. Így a
töredék hónapokra nem teljes havi ösztöndíjat kapnak a hallgatók.

0 és 99 km:...................................................20 euró/fő
100 és 499 km:...........................................180 euró/fő
500 és 1999 km:.........................................240 euró/fő
2000 és 2999 km:.......................................360 euró/fő
3000 és 3999 km:.......................................530 euró/fő
4000 és 7999 km:.......................................820 euró/fő
8000 km és felette…………………….
1500 euró/fő

▪ havi ösztöndíj: 700 euró,
▪ a távolság függvényében számított egyszeri utazási támogatás:

Támogatási összegek
▪ Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ.
▪ Az európai országokat két kategóriába sorolták megélhetési költség szerint,
így két ösztöndíjráta létezik: 470 euró és 520 euró havonta.
▪ Az Európán kívüli országok esetében (nemzetközi kreditmobilitás) az ösztöndíj az alábbiakból tevődik össze:

tájékozódni. Freemoverként (az ÓE támogatása nélkül) a fenti mentességek
intézményközi szerződések hiányában nem garantáltak, minden esetben
egyeztetni kell a kiválasztott fogadóintézménnyel!
▪ A pályázó önköltségen is vállalhatja a tanulmányi mobilitást.
▪ Kiutazás előtt a támogatási összeg 90 %-a kerül kiutalásra, nemzetközi
kreditmobilitás esetén 70 %. A fennmaradó összeget az összes szerződéses
feltétel (pl. beszámoló, dokumentáció leadása) maradéktalan teljesítése esetén, hazaérkezés után kapja meg a hallgató.

Liechtenstein. . . . . . . . . . 520 €
Litvánia . . . . . . . . . .
470 €
Luxemburg . . . . . . . . . 520 €
Macedónia . . . . . . . . . 470 €
Magyarország. . . . . . . . . 470 €
Málta. . . . . . . . . .
470 €
Németország . . . . . . . . . 520 €
Norvégia. . . . . . . . . .
520 €
Olaszország. . . . . . . . . . 520 €
Portugália. . . . . . . . . .
520 €
Románia . . . . . . . . . .
520 €
Spanyolország . . . . . . . . 520 €
Svédország . . . . . . . . . . 520 €
Szlovákia . . . . . . . . . . 470 €
Szlovénia . . . . . . . . . . 470 €
Törökország. . . . . . . . . . 470 €
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Kiegészítő támogatás a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő
hallgatók részére
Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók jogosultak pályázatot benyújtani,
amennyiben valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy tartós betegség miatt
folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és a betegségük igazolhatóan
jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi
megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült,
hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb betegséggel
rendelkeznek). A pályázatokat online és papír alapon kell benyújtani a ki

Szociális alapú kiegészítő támogatás
▪ A hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, amely havi 200 euró többlettámogatást jelent.
▪ A szociális kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány által közreadott
formanyomtatvány benyújtásával lehet pályázni, a TKA által meghirdetett
időszakokban: általában májusban és októberben. A pályázatokat online és
papír alapon kell benyújtani a kimenő hallgatók koordinátorához a Nemzetközi
Oktatási Irodában. A pályázatokat a Tempus Közalapítvány bírálja el.
▪ Európán kívüli országokba történő utazás (nemzetközi kreditmobilitás)
esetén szociális alapú kiegészítő támogatásra nem lehet pályázni.

Ausztria . . . . . . . . . .
520 €
Belgium . . . . . . . . . .
520 €
Bulgária. . . . . . . . . .
470 €
Ciprus. . . . . . . . . . .
520 €
Cseh Köztársaság. . . . . .
470 €
Dánia . . . . . . . . . . .
520 €
Egyesült Királyság.. . . . .
520 €
Észtország. . . . . . . . .
470 €
Finnország
520 €
Franciaország . . . . . . .
520 €
Görögország. . . . . . . .
520 €
Hollandia. . . . . . . . .
520 €
Horvátország . . . . . . .
470 €
Írország . . . . . . . . . .
520 €
Izland . . . . . . . . . . .
520 €
Lengyelország. . . . . . . . . . 470 €
Lettország . . . . . . . . .
470 €

ORSZÁGONKÉNTI ÖSZTÖNDÍJRÁTÁK
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▪ Támogatási szerződés: a nyertes pályázókkal az egyetem támogatási szerződést köt, amelyben rögzítik a külföldi tartózkodás időtartamát, az ösztöndíj
összegét, az átutalás módját és idejét.
▪ Learning Agreement (röviden LA): a hallgatók kiválasztják a partnerintézményben felvenni tervezett kurzusokat, valamint azokat az itthoni kurzu-

TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A hallgatók jogai és kötelezettségei
▪ A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket
mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatójának járnak.
▪ A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek
eleget kell tenniük (pl. tandíjfizetés, tantárgyak teljesítése).
▪ A hallgatónak kötelessége az intézményekkel kötött szerződések szabályait
és előírásait betartani. A szerződés be nem tartása az ösztöndíj visszafizetését vonhatja maga után!
▪ A hallgatónak jeleznie kell minden, a tanulmányi szerződésével kapcsolatos
változást a küldő és a fogadó intézmények felé is.
▪ A hallgató kötelessége a külföldi tanulmányai alatt a fogadó intézmény szabályainak betartása.
▪ A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön
kiadványt jelentetett meg: A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön.
Elérhetősége: https://bookshop.europa.eu/hu/home/
▪ A hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus Hallgatói Charta tartalmazza, amely elérhető az TKA honlapján: https://tka.hu/docs/palyazatok/
erasmus_student_charter_hu1705221559.pdf

▪ A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökországba és Észak-Macedóniába utazhatnak, azokba az
intézményekbe, amelyekkel az egyetem intézményközi szerződést kötött.
▪ A nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli országok) keretein belül az
egyetem jelenleg is több partnerintézménnyel ápol kapcsolatot.

CÉLORSZÁGOK

menő hallgatók koordinátorához a Nemzetközi Oktatási Iroda, elbírálni a
Tempus Közalapítvány fogja orvos szakértők bevonásával.
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▪ Transcript of Records: a külföldön elvégzett kurzusokról a partnerintézmény egy ún. Transcript of Records dokumentumot állít ki. A külföldi tanulmányok során legalább 15 kreditet teljesíteni kell. Ez a dokumentum az
alapja az elvégzett kreditek elismerésének. A mobilitási programban tanulmányokat folytató hallgató köteles a részképzésben felvett tárgyakat befogadtatni a küldő intézményben folytatott képzésre, legalább szabadon választott tárgyként.
▪ Certificate of Attendance: amennyiben a Transcript of Records nem tartalmazza a mobilitás befejezésének időtartamát, úgy erről egy külön igazolást
kell kérni.
▪ Online beszámoló (EU Survey): a mobilitás végén a hallgatók e-mailben
kapnak egy linket az online beszámolóhoz, amelynek kitöltése és beküldése a
Nemzetközi Oktatási Irodába kötelező. Ezt a beszámolót az Európai Bizottság
online rendszerében rögzítik.
▪ Szöveges (élmény) beszámoló: intézményi szinten elvárás egy 4-5 oldalas
szöveges beszámoló megírása. Ebben olyan hasznos információkat is várunk,
amelyek segíthetik a később pályázó hallgatók intézményválasztását.
▪ Kreditátviteli kérelem: a hallgatóknak el kell ismertetniük a külföldön
teljesített kreditjeiket, amely a Learning Agreement és a Transcript of Records
alapján történik. Az akkreditáció részletes szabályai az ÓE Tanulmányi
Ügyrendjében találhatók, az alábbi linken:
http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-tanulmanyiugyrendje

TEENDŐK HAZAUTAZÁS UTÁN

sokat, amelyek helyett ezeket el akarják ismertetni (szabadon választható
kurzusokat is meg lehet adni). A kiválasztott kurzusok az ún. Learning Agreementben (LA) kerülnek rögzítésre. Az LA a hallgató, a fogadó intézmény,
illetve az ÓE képviselőjének aláírásával válik érvényessé.
▪ Kurzusok módosítása: a kiválasztott kurzusok módosítására a félév során
egy alkalommal van lehetőség, ezt azonban dokumentálni kell a Changes LAn, melyet szintén mindhárom fél aláír.
▪ Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi kurzus: a hallgatók az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítést követően linket kapnak egy kötelezően kitöltendő online
nyelvi teszthez, melyet a mobilitás előtt és után is ki kell tölteni. Az eredmények
alapján a koordinátorok által kiválasztott hallgatók licenszet kaphatnak egy
ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelynek elvégzése nem kötelező, de
javasolt a nyelvtudás fejlesztése érdekében.
▪ Kedvezményes tanulmányi rend: ennek igényléséről a hallgató önállóan köteles gondoskodni.
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Ösztöndíj
A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi
az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell
a várható kiadásaikról!
A pályázó önköltségen is vállalhatja az Erasmus+ programban való részvételt.

Időtartam
▪ A mobilitás időtartama 2–12 hónap lehet attól függően, hogy a fogadó intézmény mennyi időre látja vendégül a hallgatót, általában 3 hónap a jellemző.

Pályázhatnak
▪ Az egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben részt vevő hallgatói.
▪ Magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók.
▪ Elsőéves hallgatók (itt nem feltétel a két lezárt félév).
▪ Végzős hallgatók: a záróvizsgát követő egy évben teljesíthető gyakorlat, ez
az ún. Frissdiplomás mobilitás.
▪ Már korábban Erasmus mobilitási programban részt vett hallgatók (amenynyiben a korábban teljesített mobilitási programjai, valamint a pályázott tevékenység ideje összesen nem haladja meg a12 hónapot).

AZ ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JELENTKEZÉS ALAPFELTÉTELEI

Sikeres pályázás esetén a hallgatók kötelesek önállóan megszervezni gyakorlati programjukat a kiválasztott intézménnyel. A pályázati űrlapon 3 preferált
célintézményt lehet megjelölni, a pályázat leadásához azonban még nincs
szükség aláírt fogadólevélre a fogadó intézménytől. Az Erasmus ösztöndíj
elnyerése után a hallgatónak lehetősége van a pályázati űrlapon megadottól
eltérő gyakorlati helyet választani.

A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot,
melyhez ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja
a hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesztett, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak.

SZAKMAI GYAKORLAT

620 €
570 €
620 €
570 €
570 €
620 €
620 €
620 €
620 €
620 €
620 €
620 €
620 €
570 €
570 €
570 €
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Kiegészítő támogatás a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő
hallgatók részére
Pályázatokat lehet benyújtani kiegészítő támogatásra a kimenő hallgatók koordinátorához a Nemzetközi Oktatási Irodában, elbírálni a Tempus Közalapítvány fogja orvos szakértők bevonásával.
Részletes információ: lásd tanulmányi mobilitás.

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, amely havi 100 euró többlettámogatást jelent.

Szociális alapú kiegészítő támogatás szakmai gyakorlaton is elérhető!

Ausztria . . . . . . . . . .
620 € Liechtenstein. . . . . . . . . .
Belgium . . . . . . . . . .
620 € Litvánia . . . . . . . . . .
Bulgária. . . . . . . . . .
570 € Luxemburg . . . . . . . . .
Ciprus. . . . . . . . . . .
620 € Macedónia . . . . . . . . .
Cseh Köztársaság. . . . . .
570 € Magyarország. . . . . . . . .
Dánia . . . . . . . . . . .
620 € Málta. . . . . . . . . .
Egyesült Királyság.. . . . .
620 € Németország . . . . . . . . .
Észtország. . . . . . . . .
570 € Norvégia. . . . . . . . . .
Finnország
620 € Olaszország. . . . . . . . . .
Franciaország . . . . . . .
620 € Portugália. . . . . . . . . .
Görögország. . . . . . . .
620 € Románia . . . . . . . . . .
Hollandia. . . . . . . . .
620 € Spanyolország . . . . . . . .
Horvátország . . . . . . .
570 € Svédország . . . . . . . . . .
Írország . . . . . . . . . .
620 € Szlovákia . . . . . . . . . .
Izland . . . . . . . . . . .
620 € Szlovénia . . . . . . . . . .
Lengyelország. . . . . . . . . . 620 € Törökország. . . . . . . . . .
Lettország . . . . . . . . .
570 €

ORSZÁGRÁTÁK

Támogatási összegek
▪ Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ.
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pixabay.com

A választott szakmai gyakorlati helynek minden esetben illeszkednie kell a
hallgató képzési programjához!

Az egyetem partnerkapcsolatban áll egy Málta szigetén működő közvetítő
céggel, amely műszaki, design, menedzsment pénzügyi és IT területeken
(pl. Carlo Schembri Design Studio, JP Advertising Ltd., Hectronic, M&E
Installations Ltd., Anna Lindh Foundation, Marina Hotel Corinthia Beach
Resort, Solar Solutions Ltd., ST Microelectronics) tud gyakorlati lehetőséget
közvetíteni. Az Erasmus+ Malta programra egész évben lehet jelentkezni. A
szakmai gyakorlat fizetés nélküli. A partner a hallgató teljesítménye alapján
adhat bónuszt, de erre a cég nem kötelezhető. A költségek nagy részét az
Erasmus+ ösztöndíj fedezi.

Az Erasmus+ Nemzeti Irodák, valamint az EU-szervek nem jelölhetők meg
gyakorlati helyként!
A szakmai gyakorlati hely keresése jellemzően önállóan történik. Ez esetben a
hallgató veszi fel a kapcsolatot a partnerintézménnyel, és az intézmény
jóváhagyása után megjelölheti azt pályázata beadásakor. A pályázat fix fogadóhely nélkül is beadható.

ÓBUDAI EGYETEM | ERASMUS HALLGATÓI KÉZIKÖNYV | 13

A második szakaszban az intézmény az első pályázati szakasz után
fennmaradó támogatási keretre ír ki pályázatot, ekkor kevesebb helyre lehet
pályázni. A pályázati időszakokban tanulmányi, szakmai gyakorlati és
frissdiplomás szakmai gyakorlati mobilitásra egyaránt lehet pályázni!

Pályázati időszakok
Évente kétszer kerül sor a pályázat kiírására.
1. A fő pályázati ciklus minden tanév tavaszi félévében van, hossza kb. egy
hónap, és jellemzően február elejétől március elejéig tart. Ekkor a következő
tanév mindkét félévére lehet pályázni, őszire és tavaszira egyaránt.
2. A második, kiegészítő pályázási szakasz ősszel, az új tanév kezdetekor van.
Ekkor a II. félévben teljesítendő részképzésre van lehetőség pályázatot beadni.

A PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS MENETE

▪ Certificate of Attendance: a fogadó intézménynek az elvégzett gyakorlatról
igazolást kell kiállítania, amely tartalmazza a mobilitás kezdésének és
befejezésének időpontját.
Online beszámoló (EU Survey): a mobilitás végén a hallgatók e-mailben
kapnak linket egy online beszámolóhoz, mely az Európai Bizottság online
rendszerében kerül rögzítésre. A letöltött pdf-et a Nemzetközi Oktatási
Osztályra meg kell küldeni.
▪ Szöveges (élmény) beszámoló: a jövőbeni kiutazó hallgatók minél jobb
tájékoztatása érdekében az egyetem egy 4-5 oldalas szöveges beszámoló
benyújtását kéri.

TEENDŐK HAZAUTAZÁS UTÁN

▪ Támogatási szerződés: a nyertes pályázókkal az egyetem támogatási
szerződést köt, amelyben rögzítésre kerül az ösztöndíj összege, az átutalás
módja és ideje.
▪ A szakmai gyakorlat programját az ún. Learning Agreement for Traineeships-ben (LA) rögzítik. Az LA a hallgató, a fogadóintézmény, illetve az ÓE
képviselőjének aláírásával válik érvényessé.
▪ Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi kurzus: a hallgatók az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítést követően linket kapnak egy kötelezően kitöltendő
online nyelvi teszthez, melyet a mobilitás előtt és után is ki kell tölteni.
▪ Kedvezményes tanulmányi rend: a hallgatók szükség esetén kötelesek
önállóan gondoskodni a kedvezményes tanulmányi rend igényléséről.

▪ A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába,
Török- országba és Észak-Macedóniába utazhatnak.
▪ Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni:

▪ bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozáshoz
méretétől, jogállásától és gazdasági ágazattól függetlenül,
▪ privát vagy közintézményekhez,
▪ ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményekhez.

TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

CÉLORSZÁGOK, GYAKORLATI HELYEK

Dr. Udvardy Péter
Dr. Szakács Tamás
Loraszkó Andrea
Dr. Kovács Judit
Virágh Tibor
Vörösné Bánáti-Baumann Anna
Dr. Fáczányi Zsuzsanna; faczanyi.zsuzsa@uni-obuda.hu
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Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy Erasmus pályázatokat kizárólag az
Óbudai Egyetemen lehet benyújtani. Aki közvetlen próbálja felvételét a külföldi
partner intézménynél intézni, nem kaphatja meg az Erasmus státuszt és nem
részesülhet ösztöndíjban!

AMK
BGK
KGK
KVK
RKK
NIK
YBL

A pályázatokkal kapcsolatos
- szakmai kérdésekkel a kari koordinátorokhoz,
- egyéb kérdésekkel a kimenő hallgatók koordinátorához is lehet fordulni a
Nemzetközi Oktatási Irodában (Bécsi út 94-96. C. ép. 035-ös iroda).
Kérdéseket e-mail-ben is fel lehet tenni az outgoing@uni-obuda.hu címen.

Friss diplomás szakmai gyakorlat esetében a pályázatot be kell nyújtani a
jogviszony megszüntetése előtt. De a szerződést később is meg lehet kötni.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a kért mellékletek feltöltésével.
Az online felületet csak a pályázás alatt lesz elérhető, ezért további
információkért az Erasmus honlapunkat és a Facebook oldalunkat figyeld.

A pályázás módja

Szakmai gyakorlatra a pályázat folyamatos, a tanév közben bármikor
benyújtható.

A hallgatók egyidejűleg nyújthatnak be pályázatot szakmai gyakorlatra és
hallgatói mobilitásra is! Aki egy tanéven belül mind tanulmányi, mind szakmai
ösztöndíjat szeretne kapni, annak mind a két online jelentkezési űrlapot ki kell
tölteni.
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Az online regisztráció során a pályázati anyagokat fel kell tölteni.

A benyújtás módja:

Beadandó, ha rendelkezésre áll:
▪ korábbi, egy-két hetes, vagy annál hosszabb idejű, hazai, vagy külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzéke és az erről szóló igazolás;
▪ TDK/OTDK konferenciákon tartott előadások, illetve egyéb tudományos
közlemények listája és eredményei, az ezekről szóló igazolások másolatával;
▪ versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája, az
ezekről szóló igazolások másolatával;
▪ az idegen nyelven hallgatott szakmai tantárgyak megnevezése;
▪ a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
▪ rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység esetén az
erről szóló igazolás másolata;
▪ a hallgató által fontosnak tartott és itt fel nem sorolt egyéb anyagok (pl. mentor).

1.
2. Aki már korábban is kapott Erasmus, vagy Erasmussal kombinált Campus
Mundi ösztöndíjat (Erasmus zero grant), annak kötelező leadni a fogadó intézmény igazolását a kinti tartózkodásról.
3. Fényképes önéletrajz aláírva (többnyire angolul vagy a célország nyelvén;
ideális megoldás az Europass önéletrajz)
4. Motivációs levél angolul, vagy a célország nyelvén: maximum 1 oldal. Tanulmányi és szakmai gyakorlat célú mobilitásnál egyaránt szükséges. (Ez a hallgató
céljait és elképzeléseit tartalmazza, miért szeretne az adott helyen tanulni, dolgozni, valamint szakirányának és szakismereteinek megfelelően tartalmazza a tervezett külföldi út szakmai programjával kapcsolatos elképzeléseit, terveit).
5. Tanulmányokról értesítő magyarul: a lezárt félévek Neptunból kinyert
változata.
6. Tanulmányi eredményről szóló értesítő /Transcript of Records: a
Neptun alapján angol, német, vagy francia nyelven

A pályázás során csatolandó dokumentumok:

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatok beküldői szóbeli interjún vesznek részt, amely a nyelvi készségüket és
motivációjukat is teszteli.

Szóbeli interjú, nyelvi teszt
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A támogatás elszámolása számlák alapján történik.

Pályázhatnak: látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy
lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, amennyiben a betegségük
igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az
átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. A támogatás nem igényelhető azokra a költségekre (pl. gyógyszerek), amik Magyarországon is felmerülnek, beszerezhetők itthon és kivihetők külföldre, így például az első
háromhavi gyógyszeradagra.

Pályázatokat lehet benyújtani kiegészítő támogatásra a kimenő hallgatók
koordinátorához a Nemzetközi Oktatási Irodában. A pályázatokat a Tempus
Közalapítvány bírálja el.

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS TARTÓS BETEGSÉGBEN
SZENVEDŐ ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

© Herczeg Norbert

A pályázatok elbírálásánál figyelembe veszik a hallgatók
▪ tanulmányi eredményét,
▪ nyelvtudását,
▪ képesítéseit, tudományos és egyéb tevékenységeit,
▪ az interjún bizonyított rátermettségét és szakmai motivációját.

A pályázatokat a kar értékeli, így kari szinten születik meg a döntés a nyertes
pályázatokról.

Az elbírálás menete
euró/hó
20-150
150-320
320-500

© Szilágyi Bettina
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Az ESN honlapja: https://obuda.esn.hu/
ESN a Facebookon: https://www.facebook.com/esn.obuda/

ESN-mentorként a hallgatók tapasztalatot szerezhetnek az erasmusos életről,
gyakorolhatják a nyelvet, számos új barátra tehetnek szert és nem utolsósorban egy aktív közösség tagjává válnak.

Az ESN feladata a beérkező külföldi hallgatók segítése Magyarországra való
utazásuk előtt és itt tartózkodásuk alatt is. A mentorok fogadják az érkező
diákokat, számos programot szerveznek nekik, de tanulmányi ügyeikben és a
mindennapi életben is segítik őket.

ERASMUS STUDENT NETWORK

Betegség
Enyhe:
Közepesen súlyos:
Súlyos:

Támogatási összegek:

© Szilágyi Bettina
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Horváth Fruzsina, Lengyelország

„Kiutazás előtt nagyon tartottam tőle, hogy mi fog rám várni, de szerencsére a
lehető legjobb választás volt, hogy pályáztam Erasmusra. A félévem alatt
rengeteget fejlődött az angol nyelvtudásom és nagyon jó barátokat szereztem,
akikkel rengeteget utaztam és felejthetetlen élményeket szereztem.”

Telekes Károly, Portugália

„Mindig is érdekeltek a külföldi kultúrák, és emberek, és minél több szerencsém volt
megtapasztalni ezeket a dolgokat itthon (iskolai programok keretein belül, vagy
szimplán külföldi ismerősök által), annál inkább izgatta a fantáziám az Erasmus+
program által nyújtott lehetőség arra, hogy egy egész félévet eltöltsek valahol. Az
egyetem első néhány évében halogattam a dolgot, de a 7. félévemre összeszedtem
minden férfiúi bátorságom, és fejjel előre belevetettem magam. Elképesztő
élményekben volt részem elképesztő helyeken, és elképesztő emberekkel osztozhattam bennük, egy szempillantás alatt bevállalok még egy utat, ha valaha lehetőségem lesz rá, és erre bíztatni tudok mindenkit, aki elgondolkodott rajta. Ha nem is
éppen Lisszabonba, ha nem is éppen Portugáliába, valahova mindenképpen.”

© Csonki Anna

Marcsisák Réka, Görögország

„Ez az utazás nagyon sok élménnyel, barátokkal és tudással gazdagított. Az
angol kommunikációmon nagyon sokat segített, mivel itt mindenhol ezt használtam. Mindenkinek csak ajánlani tudom! A végén nagyon nehéz volt a búcsú
mivel nehéz volt otthagyni a barátokat valamint, már második otthonomként
tekintettem Chaniára.”

Ők már tudják:

ÉLVEZD KI AZ ERASMUST, MERT EZ LESZ
ÉLETED LEGJOBB ÉLMÉNYE!
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© Rába Milán

D. Szabó Réka, Dánia

„Mindenkinek ajánlom, hogy ide jelentkezzen, mert én a legjobb, legélvezetesebb 5 hónapot tudhatom magam mögött. Szerintem mindenkinek érdemes
kipróbálnia magát egy nemzetközi környezetben, megismerni más kultúrákat és fejleszteni a nyelvtudását.”

Tóth Dániel, Málta, szakmai gyakorlat

„Máltára elmenni tényleg egy életre szóló tapasztalat volt. Gyönyörű helyeket
láttam, amiket sosem fogok elfelejteni. Szakmailag is olyan emberekkel
dolgozhattam együtt, akiktől nagyon sokat tudtam tanulni. Megéri kimenni!”

Horváth Krisztina, Spanyolország

„Szerencsére nem csalódtam az előzetesen alkotott véleményemben, mert tényleg olyan, mint amilyennek képzeltem. A spanyolok nyitottak, nagylelkűek,
segítőkészek és nagyon szeretnek bulizni. Igyekeznek minden helyzetben megtartani a jókedvüket. Budapestről kiszabadulva, nagyon tetszett a Teruelre jellemző
barátságos, családias légkör, ahol hamar kiismertem magam.”

Jánossy András, Spanyolország

„…Lehetőségem volt Valenciában tanulnom az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjnak
köszönhetően, ami életem egyik legjobb döntése és legjobban építő féléve volt.
Nagyon sokat tanultam az életről, önmagamról és másokról, nem elfelejtve az
egyetemen szerzett valóban sok esetben hasznos tudást. Megannyi élmény, tapasztalat, barátok, utazások, bulik, nevetések azok, amik igazán felejthetetlenné és
kihagyhatatlanná teszik az efféle külföldi tanulmányi lehetőségeket. Ha teheted (és
miért ne tehetnéd?!), használd ki a lehetőséget és az Erasmus programnak
köszönhetően élj a külföldön tanulás/dolgozás lehetőségével, mert olyan befektetés ez és olyan impulzust ad, ami egész életedre hatással lehet.”

Málta, pixabay.com
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© Schliszka Soma

© Pitcz Zsófia

Bátor Hajnalka, Németország, szakmai gyakorlat

„Amikor tudatosult bennem, hogy Erasmus programmal külföldi nyári gyakorlaton vehetek részt, rengeteg dolog kavargott a fejemben: Helyt tudok állni?
Biztosan külföldre szeretnék menni? Miután sikerült meggyőznöm magam és a
mellettem lévő személyek is abban támogattak, hogy menjek, úgy döntöttem
belevágok. Természetesen honvágyam volt, de hálás vagyok, hogy egy ilyen
céghez mehettem, nagyon rendesek voltak velem és rengeteget tanultam.”

Nagy-Mélykúti Áron, Németország

„A fogadtatás nagyon kedves volt az első nap, amikor megérkeztem. Mindent érthetően elmagyaráztak, és minden kérdésre választ adtak, nagyon segítőkészek.
Nagyon sok élményben volt részem, sok kultúrát ismertem meg, sok féle ember-rel
találkoztam, és sok új barátságot kötöttem. Az Erasmus részemről nem csak a
tanulásról szólt, hanem kapcsolatteremtésről és ismerkedéssel másik kultúrákkal.
Szerintem az erasmusos tanulmányi tevékenység kizökkent a komfortzónádból, ami nekem jól esett, és sok más dologra megtanít, amit otthon még nem
biztos, hogy egyedül kellett véghezvinned. Ilyen dolgok például a beilleszkedés, az adminisztrációs ügyek, és ezek persze nehezebbek idegen nyelven,
de aki szereti a kisebb-nagyobb kihívásokat annak csak ajánlani tudom.”

Amirov Dávid, Málta, szakmai gyakorlat

„Hamar megszerettem Máltát, és hatalmas élményekkel gazdagodtam. Nagyon
sok szakmai tapasztalatot szereztem, az angol szókincsem is bővült, és sokkal
bátrabban beszélek azóta angolul. A szobatársaimmal nagyon jól kijöttem, és
nagyon erős barátságokat kötöttünk. Volt mindenféle nemzetiség: brit, holland,
lett, német, lengyel. Megtanultunk egymás mellett élni, és a szakmai gyakorlat
időszakának végére igazi barátokká formálódtunk, és a többi kultúra megismerésének szempontjából is jó volt.”
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▪ Légy aktív és kreatív! Keresd és használd ki a fogadó intézmény nyújtotta
lehetőségeket!
▪ Készülj anyagokkal: saját prezentáció, egyetemi kiadványok stb.!
▪ Hívd meg újdonsült barátaidat egy Erasmus szemeszterre vagy kedvcsinálóként egy hétvégére!

HOGYAN NÉPSZERŰSÍTSD ORSZÁGUNKAT,
VÁROSUNKAT, KULTÚRÁNKAT ÉS EGYETEMÜNKET?

▪ Vegyél részt aktív népszerűsítőként a pályázati időszakok alatti kampányban!
▪ Készíts érdekes, izgalmas és tartalmas élménybeszámolót!
▪ Írj blogot!
▪ Fotózz vagy készíts videót!
▪ Gyere el a Mobilitási Osztály által szervezett különféle népszerűsítő programokra!
▪ … és mesélj, mesélj … mindenkinek!

MIT KELL TENNED, HA ITTHONI
HALLGATÓTÁRSAIDAT AKAROD MEGGYŐZNI?

Az Európai Unió és Magyarország által kitűzött mobilitási célok eléréséhez Te
is hozzájárulhatsz azzal, hogy részt veszel a programban. Reméljük, hogy
legközelebb már a kiutazási teendők miatt találkozunk veled. Ha sikerült
bekerülnöd a programba, akkor győzz meg másokat is arról, hogy milyen
nagyszerű lehetőség ez! Ezt megteheted mind az itthoni diáktársaid, mind a
partner egyetemen szerzett új barátaid körében.

NÉPSZERŰSÍTSD TE IS AZ ERASMUS ÉLETÉRZÉST!

A WIEN03

BG SOFIA30

BG VARNA01

BG VARNA02

BG VELIKO01

BG VELIKO02

G KAVALA01

G KRITIS04

HR ZAGREB01

D BOCHUM01

D DRESDEN02

D HILDESH02

RO ALBAIU01

RO ORADEA01

RO TIMISOA04

E BILBAO01

E LEON01

SK NITRA02

TR BILECIK01

TR ISTANBU07

Ausztria

Bulgária

Bulgária

Bulgária

Bulgária

Bulgária

Görögország

Görögország

Horvátország

Németország

Németország

Németország

Románia

Románia

Románia

Spanyolország

Spanyolország

Szlovákia

Törökország

Törökország

Yildiz Technical University

Bilecik University

Slovak University of Agriculture in Nitra

Universidad de León

Universidad Del Pais Vasco Euskal
Herriko Unibertsitatea

Politechnica University of Timisoara

Universitatea din Oradea

Universitatea1 Decembrie 1918 Alba Iulia

HAWK Fachhochschule Hildesheim
Holzminden/Göttingen

Technische Universität Dresden

Ruhr University Bochum

University of Zagreb

Technological Educational Institute TEI of Crete

Eastern Macedionia and Thrace
Institute of Technology

Vasil Levski National Military University

St Cyril and St Methodius
University of Veliko Tarnovo

Technical University of Varna

Varna Free University Chernorizets Hrabar

Bulgarian Academy of Sciences

University of Natural Resources and Life Sciences

University of Salzburg
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A SALZBUR01

Ausztria

Alba Regia Műszaki Kar

(TANULMÁNYI MOBILITÁS)

PARTNERINTÉZMÉNYEK

SF ROVANIE11
F NANCY43
G ATHINE02
NL GRONING03

Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia

LV RIGA02
D FURTWAN01
D GELSENK02

Lettország
Németország
Németország

Románia

Románia

Portugália

Portugália

Olaszország

Németország

Németország

Németország

Universitatea „Politehnica” din Bucuresti (UPB)

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Instituto Politecnico do Porto

Universidade do Minho

Universita Degli Studi Di Milano

Jade Hochschule WilhelmshavenOldenburgElsfleth

Technische Hochschule Wildau

Fachhochschule Kaiserslautern

Hochschule Hannover

Westfalische Hochschule Gelsenkirchen
Bocholt Recklinhausen

Hochschule Furtwangen University

Riga Technical University

Mechanics and Technology College of Olaine

Poznan Univrsity of Technology

University of Bielsko-Biala

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Hanze University of Applied Sciences Groningen

National Technical University of Athens

University of Lorraine

Lapland University of Applied Sciences

Technical University Sofia

Ghent University

University of Applied Sciences Technikum Wien

Vienna University of Technology
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RO BUCURES11

RO ALBAIU01

P PORTO05

P BRAGA01

I MILANO01

D WILHELM03

D WILDAU01

D KAISERS02

D HANNOVE06

LV OIAINE01

Lettország

Németország

PL POZNAN02

Lengyelország

PL BIELSKO02

BG SOFIA16

Bulgária

Lengyelország

B GENT01

Belgium

HR OSIJEK01

A WIEN20

Ausztria

Horvátország

A WIEN02

Ausztria

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

RO IASI05

RS SUBOTIC01

SK KOSICE02

SK KOSICE03

SK ZILINA1

SI LJUBLJA01

TR ANKARA10

TR KONYA01

Románia

Szerbia

Szlovákia

Szlovákia

Szlovákia

Szlovénia

Törökország

Törökország

Selcuk University

Tobb University of Economics and Technology

University of Ljubljana

University of Zilina (Uniza)

Technical University Kosice

Pavol Jozef Safárik University in Kosice

Subotica Tech College of Applied Sciences

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi

Sapientia Hungarian University of Transylvania
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RO CLUJNAP07

Románia

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

IRLCARLOW01
IS BORGARN01
PL KATOWIC02
PL KRAKOW01
PL KRAKOW04
PL DABROWA
PL LOMZA03

PL OPOLE02
PL POZNAN22
PL RZESZOW02
PL SZCZECI02
PL WALBRZY04
PL WARSZAW01

PL WARSZAW05
PL WROCLAW03

Írország
Izland
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország

Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország
Lengyelország

Lengyelország
Lengyelország

Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego
Wroclaw University of Economics

University of Warsaw

The Angelus Silesius University
of Applied Sciences in Walbrzych

Szczecin

West Pomeranian University of Technology

Universitet Rzeszowski

Poznan School of Logistics

Opole University of Technology

The State Higher School of computer Science
and Business Administration In Lomza

Academy of Business in Dabrowa Gornicza

University of Economics

Jagellonian University

University of Economics in Katowice

Bifrost University

Institute of Technology Carlow

Saxion University of Applied Sciences

Lapland University of Applied Sciences

Centria University of Applied Sciences

Moray College (University of the Highlands
and Islands, Moray College)

Tomas Bata University in Zlin

Moravian Business College Olomouc - MVSO

University of Economics Varna

VIVES University College

University of Applied Sciences Campus FH Wien
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NL ENSCHED03

SF ROVANIE11

Hollandia

Finnország

SF KOKKOLA05

UK ELGIN01

Egyesült Királyság
Finnország

CZ ZLIN01

CZ OLOMOUC13

BG VARNA04

B KORTRIJ01

A WIEN63

Csehország

Csehország

Bulgária

Belgium

Ausztria

Keleti Károly Gazdasági Kar

LV RIGA33

D FURTWAN01

D GELSENK02

D MULHEIM01

D RAVENSB01

D REUTLIN02

D SIGMARI01

D ULM02

D WILDAU01

D WILHELM03

D WURZBUR03

N ALESUND01

I CASTELL01

P BRAGANC01

RO ALBAIU01

RO BUCURES04

RO BUCURES18

RO CLUJNAP01

RO TIMISOA04

E MADRID26

E VALENCI02

E ZARAGOZ01

CH BERN11

Lettország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Norvégia

Olaszország

Portugália

Románia

Románia

Románia

Románia

Románia

Spanyolország

Spanyolország

Spanyolország

Svájc

Bern University of Applied Sciences

Universidad de Zaragoza

Universitat Politecnica de Valencia

Universidad Rey Juan Carlos

Politechnica University of Timisoara

Universitatea Babes-Bolyai

Romanian American University

The Bucharest University of Economic Studies

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Polytechnic Institute of Braganca

Universita Carlo Cattaneo LIUC

Hogskolen I Aalesund

University of Applied Sciences
Würzburg-Schweinfurt

Jade Hochschule WilhelmshavenOldenburgElsfleth

Technische Hochschule Wildau

Ulm University of Applied Sciences

Fachhochschule Albstadt Sigmaringen

Fachhochschule Reutlingen

Hochschule RavensburgWeingarten

TR ISTANBU18
TR MERSIN02
TR SAKARYA01

Törökország
Törökország
Törökország

Sakarya University

Mersin Universitesi Meu

Maltepe University

Istanbul Commerce University

University of Zilina (Uniza)

Slovak University of Agriculture in Nitra

J Selye University Univerzita J Selyeho

Comenius University
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TR ISTANBU10

SK ZILINA1

SK NITRA02

SK KOMARNO01

SK BRATISL02

Keleti Károly Gazdasági Kar

Törökország

Szlovákia

Westfalische Hochschule Gelsenkirchen
Bocholt Recklinhausen

Hochschule Ruhr West University
of Applied Sciences

Szlovákia

Szlovákia

Szlovákia

Hochschule Furtwangen University

The University of Economics and Culture

Latvia University of Agriculture
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LV JELGAVA01

Lettország

Keleti Károly Gazdasági Kar

A WIEN20

A INNSBRU03

BG SOFIA30

CZ PRAHA10

SF HELSINK41

SF KUOPIO08

SF PORI08

SF TAMPERE06

F ANJOU02

F ARRAS12

F LILLE01

LV RIGA02

D BOCHUM01

D DORTMUN02

D FURTWAN01

D HAMBURG06

D HANNOVE06

D MANNHEI03

D MULHEIM01

D MUNCHEN06

D WILDAU01

D WILHELM03

D WURZBUR03

N ALESUND01

P FARO02

P LISBOA03

Ausztria

Ausztria

Belgium

Csehország

Finnország

Finnország

Finnország

Finnország

Franciaország

Franciaország

Franciaország

Lettország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Norvégia

Portugália

Portugália

Universidade Nova de Lisboa

Universidade do Algarve

Hogskolen I Aalesund

University of Applied Sciences
Würzburg-Schweinfurt

Jade Hochschule WilhelmshavenOldenburgElsfleth

Technische Hochschule Wildau

Munich University of Applied Sciences

Hochschule Ruhr West University
of Applied Sciences

Mannheim University of Applied Sciences

Hochschule Hannover

Hamburg University of Applied Sciences

Hochschule Furtwangen University

Fachhochschule Dortmund University
of Applied Sciences and Arts

Ruhr University Bochum

Riga Technical University

Université Lille 1 Sciences et Technologies

Universite DArtois

Groupe Esaip

Tampere University of Applied Sciences TAMK

Satakunta University of Applied Sciences

Savonia University of Applied Sciences

Metropolia University of Applied Sciences

Czech Technical University in Prague

Bulgarian Academy of Sciences

Pedagogical University Tyrol

University of Applied Sciences Technikum Wien

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

RO TIMISOA04
E MADRID26
E VIGO01
E ZARAGOZ01
RS SUBOTIC01
SK KOSICE03
TR ANKARA04
TR ANKARA10

TR BALIKES01
TR CORUM01
TR ISTANB08

Románia
Spanyolország
Spanyolország
Spanyolország
Szerbia
Szlovákia
Törökország
Törökország

Törökország
Törökország
Törökország

TR SAKARYA01

RO ALBAIU01

Románia

Törökország

P PORTO05

Portugália

Sakarya University

Bahcesehir Universitesi Foundation

Hitit University

Balikesir University

Tobb University of Economics and Technology

Middle East Technical University

Technical University Kosice

Subotica Tech College of Applied Sciences

Universidad de Zaragoza

Universidade de Vigo

Universidad Rey Juan Carlos

Politechnica University of Timisoara

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Instituto Politecnico do Porto

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

B GENT01

B KORTRIJ01

BG SOFIA30

CY NICOSIA01

SF KUOPIO12

SF ROVANIE11

F ANJOU02

HR RIJEKA01

PL WROCLAW02

LV RIGA02

D ERLANGE01

D FURTWAN01

D JENA01

D KOBLENZ02

D MULHEIM01

D ULM02

D WILDAU01

N ALESUND01

P PORTO05

P LISBOA109

RO BUCURES11

RO BUCURES18

RO CLUJNAP05

Belgium

Belgium

Bulgária

Ciprus

Finnország

Finnország

Franciaország

Horvátország

Lengyelország

Lettország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Norvégia

Portugália

Portugália

Románia

Románia

Románia

Technical University of ClujNapoca

Romanian American University

Universitatea „Politehnica” din Bucuresti (UPB)

Técnico Lisboa

Instituto Politecnico do Porto

Hogskolen I Aalesund

Technische Hochschule Wildau

Ulm University of Applied Sciences

Hochschule Ruhr West University
of Applied Sciences

University of Koblenz and Landau

Friedrich-Schiller-University Jena

Hochschule Furtwangen University

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Riga Technical University

Wroclaw University of Technology

University of Rijeka

Groupe Esaip

Lapland University of Applied Sciences

University of Eastern Finland

University of Cyprus

Bulgarian Academy of Sciences

VIVES University College

Ghent University

University of Antwerp

30 |ÓBUDAI EGYETEM | ERASMUS HALLGATÓI KÉZIKÖNYV

B ANTWERP01

Belgium

Neumann János Informatikai Kar

Törökország

Szlovákia

Szlovákia

Szlovákia

Szlovákia

Spanyolország

Spanyolország

Spanyolország

Románia

Románia

Tobb University of Economics and Technology

Subotica Tech College of Applied Sciences

Slovak University of Agriculture in Nitra

Technical University Kosice

J Selye University Univerzita J Selyeho

Universitat Politecnica de Valencia

Universidad Rey Juan Carlos

University of Almeria

Politechnica University of Timisoara

Universitatea Sapientia Din Cluj-Napoca
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TR ANKARA10

RS SUBOTIC01

SK NITRA02

SK KOSICE03

SK KOMARNO01

E VALENCI02

E MADRID26

E ALMERIA01

RO TIMISOA04

RO CLUJNAP07

Neumann János Informatikai Kar

BG SOFIA30

UK BOLTON 02

SF SEINAJO06

NL BREDA01

HR ZAGREB01

PL OPOLE02

PL WARSZAW77

D BOCHUM01

D DRESDEN02

D HANNOVE06

D KAISERS02

D KREFELD01

D LUDWIGHH01

D REUTLIN02

D SIGMARI01

D STUTTGA06

D ZWICKAU01

I FAENZA01

I ROMA01

P BRAGA01

P LISBOA104

RO ALBAIU01

RO ARAD01

Bulgária

Egyesült Királyság

Finnország

Hollandia

Horvátország

Lengyelország

Lengyelország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Németország

Olaszország

Olaszország

Portugália

Portugália

Románia

Románia

Universitatea Aurel Vlaicu Din Arad

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Instituto Superior de Educao E Cincias
Isec Universitas

Universidade do Minho

Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza

Institute of Higher Education
for Industrial Art and Design

University of Applied Sciences Zwickau

Stuttgart Media University

Fachhochschule Albstadt Sigmaringen

Fachhochschule Reutlingen

Ludwigshafen University of Applied Sciences

Hochschule Niederrhein

Fachhochschule Kaiserslautern

Hochschule Hannover

Technische Universität Dresden

Ruhr University Bochum

Viamoda Industrial University

Opole University of Technology

University of Zagreb

Avans University of Applied Siences

Seinajoki University of Applied Sciences

The University of Bolton

Bulgarian Academy of Sciences

University College Ghent
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B GENT39

Belgium

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

Törökország

Törökország

Törökország

Törökország

Törökország

Szlovénia

Szlovénia

Szlovákia

Románia

Mersin Universitesi Meu

Izmir University of Economics

Ege University

Marmara University

Suleyman Demirel University

University of Maribor

University of Ljubljana

Technical University Kosice

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
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TR MERSIN01

TR IZMIR04

TR IZMIR02

TR ISTANBU05

TR ISPARTA01

SI MARIBOR01

SI LJUBLJA01

SK KOSICE03

RO IASI05

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

Alba Iulia

Las Palmas

Románia

Spanyolország

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

University ‚1 Decembrie 1918’ Alba Iulia

Friedrich-Schiller Universität
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Jéna

Németország

Doktori Iskola

Montenegro

Izrael

Albánia

University of Montenegro

Holon Institute of Technology

European University of Tirana

Montenegro, pixabay.com
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Podgorica

Holon

Tirana

PARTNERINTÉZMÉNYEK – EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK

KGK hallgatói koordinátor
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17., A ép.
loraszko.andrea@kgk.uni-obuda.hu

Loraszkó Andrea

BGK hallgatói koordinátor
1081 Budapest, Népszínház u. 8.
Tel: (36-1) 666-5406
Fax: (36-1) 666-5485
szakacs.tamas@bgk.uni-obuda.hu

Dr. Szakács Tamás, adjunktus

AMK koordinátor helyettes
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. fsz.12.
Tel: (3622) 200-453
udvardy.peter@amk.uni-obuda.hu

Dr. Udvardy Péter egyetemi docens
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Kari koordinátorok:

Somlyai Nikolett
outgoing@uni-obuda.hu
1034 Budapest, Bécsi út 94-96., C. fsz., 035.
Tel: (36-1) 666-5552
Fogadóórák az irodában a tanév folyamán:
Hétfőtől csütörtökig: 10:00 - 15:30
Péntek: 10:00 - 12:00
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YBL Koordinátor
1146 Budapest, Thököly út 74
Tel: (36-1) 883 7801
faczanyi.zsuzsa@uni-obuda.hu

Dr. Fáczányi Zsuzsanna

RKK koordinátor
1034 Budapest, Doberdó út 6
Tel: (36-1) 666-5937
viragh.tibor@rkk.uni-obuda.hu

Virágh Tibor, nyelvtanár

NIK koordinátor asszisztens
1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Tel: (36-1) 666-5582
Fax: (36-1) 666-5522
szabo.zsolt@nik.uni-obuda.hu

Szabó-Resch Zsolt, ügyvivő szakértő

NIK Erasmus koordinátor
1034 Budapest, Bécsi út 96/b BA.3.06
+36 (1) 666-5574
banati.anna@nik.uni-obuda.hu

Vörösné Bánáti-Baumann Anna

KVK Koordinátor
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.
+36 (1) 666-5243
kovacs.judit@kvk.uni-obuda.hu

Mobilitási Osztály, kimenő hallgatók koordinátora:

Szilvási Simon
outgoing@uni-obuda.hu
1034 Budapest, Bécsi út 94-96., C. fsz., 035.
Tel: (36-1) 666-5552
Fogadóórák az irodában a tanév folyamán:
Hétfőtől csütörtökig: 10:00 - 15:30
Péntek: 10:00 - 12:00

Dr. Kovács Judit
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