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Részképzés

Szakmai gyakorlat

Diplomaszerzés/abszolválás
utáni szakmai gyakorlat

Képzési ciklusonként 12 hónap Erasmus+ státusz
Pályázási határidő:
2020. október 5. 20:00 NEPTUNON keresztül

Pályázás:
folyamatosan
(2020. október 5-ig NEPTUN-on keresztül, utána kari kiírás szerint)

Tevékenység:
tanulmányok egy külföldi partnerintézményben

Tevékenység:
gyakornoki tevékenység, önkéntesség,
munkavállalás cégeknél/szervezeteknél,
fogadóintézményt önállóan kell keresni!
Ehhez segítség a honlapon, illetve a kari koordinátornál!

Időtartam:
3-12 hónap (a kinti félév időtartamához
igazodva!),
hosszabbítás tavaszi kiutazással nem lehetséges

Időtartam:
2-12 hónap,
hosszabbítás kérvény és a fogadóintézménnyel való megegyezés alapján
lehetséges

tandíjmentesség a partnerintézményben

juttatásban való részesülés megengedett

A pótpályázati felhívás keretében a
a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére pályázhat
a hallgató

Megvalósítási időszak:
2021. szeptember 30.

Kiutazás ideje alatt aktív hallgatói jogviszony szükséges!

Aktív jogviszony csak a pályázáskor
szükséges!

Megvalósítási időszak: tanulmányok ideje alatt

Megvalósítási időszak:
diplomaszerzést/abszolutóriumot követő
12 hónapon belül

PÁLYÁZÁSI TUDNIVALÓK
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PÁLYÁZÓK KÖRE

Kari specifikumok!

Az pályázhat,
• aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az
ELTE-n;
• aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes
letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
• BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a
pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől
eltérhetnek);
• aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai
gyakorlat esetében);
• valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati
követelményeknek.
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PÁLYÁZÁS MENETE

Kari specifikumok!

Pályázat benyújtása

Neptun pályázáshoz segítő PPT a központi pályázati kiírásban!

Pályázati dokumentumok
Tanulmányok:

• motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi
tanulmányok nyelvén);
• önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
• korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból
kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
• diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori
képzésben vesz részt);
• ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési
vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt
igazoló okmány másolati példánya; illetve
• bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb
releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK
stb.). OPCIONÁLIS

Gyakorlat:
•
•

•
•
•
•
•

motivációs levél és munkaterv (magyar nyelven és a szakmai
gyakorlat nyelvén)
önéletrajz (magyar nyelven és a tervezett szakmai gyakorlat
nyelvén)
fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a
hallgatónak)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból
kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják)
diploma (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz
részt)
ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési
vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló
okmány
bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb
releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK
stb.) OPCIONÁLIS

PÉNZÜGYEK
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ÖSZTÖNDÍJ
Fogadó ország

Ösztöndíjak

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság,
Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg,
Norvégia, Svédország

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

havi 520 euró a részképzés
esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620
euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, ÉszakMacedónia, Észtország, Horvátország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia,
Törökország

havi 470 euró a részképzés
esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570
euró a szakmai gyakorlat esetén

•
•
•
•

utalás ütemezése: 90% - 10%
pénzneme: EUR > Euró alapú számla szükséges
az ösztöndíj nem feltétlenül fedez minden költséget!
Szakmai gyakorlatnál > kapható díjazás, fizetés is az
ösztöndíjon felül!
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KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK
1. Erasmus+ szociális támogatás

•

A pályázat leadásának határideje tavasszal kiutazóknak:
•
2020. október 26. 12.00 óra

•

+ 200 euró tanulmányi Erasmusra
+100 euró szakmai gyakorlatra

Kiegészítik az Erasmus+ ösztöndíjat
Külön pályázatot kell benyújtani
Részletes információk:
www.elte.hu/erasmus/kiegeszito_tamogatasok
De az Erasmus+ felhívásból is kattintható!

2. Erasmus fogyatékkal élő vagy tartósan beteg
hallgatók kiegészítő pályázata
A pályázat leadásának határideje tavasszal kiutazóknak:
2020. szeptember 28. 12:00 óra
vagy 2021. január 18. 12:00 óra

3. EHÖK Erasmus+ Start ösztöndíj
A tavasszal kiutazóknak 2021 februárjában várható
a pályázati kiírás.
4. ELTE Alumni Alapítványi Pályázat
Pályázati határidő: november 15.
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TANULMÁNYOK TERVEZÉSE
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TANULMÁNYOK TERVEZÉSE
•

Hova mehetek?
Tájékoztató lista a központi felhívásban, Neptunban listázott intézmények,
kari honlapról/koordinátortól kapott információ (utóbbi a legbiztosabb)
Összesen 3 helyre lehet pályázni>sorrend

•

Minimum 20 ECTS elvégzése a kinti egyetemen (BA, MA és osztatlan képzés esetén)
Phd: Kutatási célú tanulmányi mobilitás esetében nincsen minimum kreditkövetelmény

•

Fogadóintézmény tudatos választása!

•

A kinti kurzuskatalógus átnézése és az itthoni mintatanterv összevetése (képzési szint, nyelv, kurzusok)

•

Teljes elfogadtatás és módjai: kötelező vagy szabadon válaszható tanegységként

•

Egyeztetés az érintett oktatókkal és /vagy tanulmányi felelősökkel írásban!

•

Amennyiben brit és/vagy skandináv egyetemre pályázik, érdemes mihamarabb leadni pályázatát!

•

Egyéni tanulmányi rend/különleges tanulmányi rend

•

Németország (aktív státusz miatt az utolsó félévben gond lehet a kiutazás) > az aktív státusz nem tart addig az
ELTE-n, amennyire elhúzódhat a németországi félév
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ERASMUS+ MOBILITÁS A
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ALATT
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RUGALMAS KERETEK
ALAPELVEK:
•

Hallgatói mobilitás engedélyezett, ha tanulmányok esetén minimum 3, szakmai gyakorlat esetén minimum 2
hónapos mobilitásról van szó - járványügyi kockázata kisebb, mint a rövidebb időtartamú kiutazásoké, karantén

kivitelezhető stb.
•

Ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!

•

A járványügyi helyzet miatt bármilyen változás bekövetkeztét (pl. Később tud kiutazni, előbb kell hazajönni, nem
tud kiutazni stb.) jelezni a kari koordinátornak, költségek elszámolása méltányossági (vis maior) kérelem alapján.

LEHETSÉGES SZCENÁRIÓK, PÉLDÁK:
•

Amennyiben csak online oktatás/munka tervezhető, akkor is ki lehet utazni és onnan végezni a feladatokat, ilyenkor

jár az ösztöndíj. A kint töltött időszak ilyenkor is fizikai mobilitásnak számít.
•

Amennyiben karanténkötelezettség van az egyetemi tanulmányok/szakmai gyakorlat megkezdése előtt, úgy
annyival előbb ki lehet utazni> a kinti karantén időszakra is jár az ösztöndíj.

RUGALMAS KERETEK
LEHETSÉGES SZCENÁRIÓK, PÉLDÁK:
•

Ha a koronavírus-járvány miatt meghiúsul a mobilitás a kiutazás előtt> le lehet mondani vagy halasztani.
Ha már keletkezett költség (előre kifizetett repülőjegy, szállás kaució, biztosítás stb.), akkor egyéni kérelem
alapján visszaigényelhető az összeg.

•

Amennyiben már kinntartózkodás alatt online oktatás lép életbe
> kintről tovább követhetők az órák (ilyenkor jár az ösztöndíj)

> haza is lehet jönni és innen folytatni az online tanulmányokat (az itthon töltött időszakra már nem jár ösztöndíj)
> elhalasztható egy későbbi időpontra (ilyenkor az időarányos ösztöndíj visszafizetendő)
•

Amennyiben már kinntartózkodás alatt online munkavégzés lép életbe
> ha szakmailag értelmes és elvégezhető a munka, kintről tovább lehet dolgozni (jár az ösztöndíj)
> haza is lehet jönni és innen folytatni a munkát, amennyiben a fogadófélnek is megfelel (ilyenkor nem jár ösztöndíj)
> haza is lehet jönni, a fogadóféllel egyeztetve későbbi időpontra halasztható a szakmai gyakorlat
(ilyenkor az időarányos ösztöndíj visszafizetendő)

ERASMUS+ MOBILITÁS A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ALATT
• Amennyiben hazautazás, megszakítás, mobilitás törlése miatt költségelszámolásra van szükség, egyéni
méltányossági kérelem (vis maior kérelem) benyújtására van szükség, ezért nagyon fontos a számlák,
fizetési bizonylatok megőrzése, illetve EURÓ ALAPÚ számla nyitása.
• MINDENKORI KORONAVÍRUS ÉS VIS MAIOR KÉRELEM INFORMÁCIÓK:
www.elte.hu/erasmus/koronavirusinformacio
• Tájékozódás a fogadó intézménynél!
• A mobilitás ideje alatt is figyelni kell a fogadó és küldő fél utasításait is!
• Bármilyen vis maior helyzet vagy változás esetén a legfontosabb a nyílt kommunikáció> a
fogadóegyetem és az ELTE is csak akkor tud segíteni, ha tud a problémákról.
• Az Erasmus+ ösztöndíjprogram rugalmas és biztos kereteket nyújt.

ELBÍRÁLÁS, NOMINÁLÁS
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ELBÍRÁLÁS
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ELBÍRÁLÁS, NOMINÁLÁS
• A pályázat elbírálása tehát többlépcsős. Az intézeti/kari koordinátora már feltételesen tájékoztathat a
kari bírálatról, azonban a pályázati bírálat eredménye a Hallgatói és Oktatói Mobilitási
Bizottság (HOMB) ülés utáni értesítés után válik hivatalossá.
• A hivatalos értesítés a Neptunban megadott e-mail címre érkezik, valamint a Neptunban az Erasmus
menüpontban is megtekinthető.
• Feltételes nominálás: HOMB döntés előtt kiküldött nominálás a kar/intézet/tanszék részéről, a
kinti egyetem korai határideje miatt. Tipikusan brit és/vagy skandináv egyetemek esetén.
• Mi az a nominálás?
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NYERTES VAGYOK, ÉS MOST?
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NYERTES VAGYOK, ÉS MOST?
•

A pályázaton nyertes hallgatóknak tájékoztatókat tart az Erasmus+ és Nemzetközi Programok
Osztálya a kiutazás előtti teendőkről, illetve szálláskeresésről> ezek időpontjairól minden
nyertes hallgató e-mailben értesül

•

A nyertes hallgatók további teendőiről: www.elte.hu/erasmus/nyerteseknek
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2. CAMPUS MUNDI
•

ELTE-n futó mobilitási program finanszírozási formája

A hallgató Erasmus+ mobilitásra pályázik, elnyeri a státuszt, de a Campus Mundi nyújtja a pénzügyi támogatást.
•

Magasabb ösztöndíj
Tanulmányok és Szakmai gyakorlat: 200-350.000 Ft/hó

•

FORINT ALAPÚ!

Campus Mundi pályázható: részképzésre, szakmai gyakorlatra, diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra,
rövid tanulmányútra

•

Külön kell pályázni az ELTE programra (Erasmus+ vagy kétoldalú egyetemi kapcsolat) és külön a Tempus
Közalapítvány felé Campus Mundira

•

Csak konvergencia régiókban lakcímmel rendelkezők pályázhatnak (Közép-Magyarország nem)

•

Tanulmányok: min. 3, max. 5 hónap támogatható

•

Szakmai gyakorlat: 3 hónap

Európán belül: 2-3 hónap közötti szakmai gyakorlatnál kötelező a beismertetés (15 kredit értékben)
Ha megvan a 3 hónap, nem kötelező a beismertetés.
Európán kívüli: Mindenképpen kötelező a minimum 15 kredit értékű beismertetés
•

Kifutó projekt, a rendelkezésre álló keretösszegig megy a program>Javasolt minél előbb pályázni.
További infó: tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi és www.elte.hu/campus-mundi

TOVÁBBI SEGÍTSÉG

ELJÖTT A KÉRDÉSEK IDEJE!
NINCS ROSSZ KÉRDÉS, CSAK OLYAN, AMIT FEL SEM TESZEL…

Ha kérdései, kétségei vannak keresse kari vagy
intézeti nemzetközi koordinátorát, és tájékozódjon a honlapról!
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