
MIT ÉRDEMES MÉG TUDNI?

Online nyelvi támogatás

Az online nyelvi támogatás (OLS: Online Linguistic 
Support) egy ingyenes, az Erasmus+ résztvevőinek 
kialakított online nyelvtanulási platform. Ez a felület 
felméri a tudást a mobilitás előtt és után, valamint 
segít fejleszteni az Erasmus+ időszak alatt használt 
nyelvet.

Miért jó az OLS?

Az online nyelvi támogatás szintfelmérőket, tan-
folyamokat és további, egyéni igényekhez igazított 
lehetőségeket kínál a nyelvi készség javításához. 

Hogyan érhető el?

Az ösztöndíj megpályázásakor kap a pályázó egy  
felhasználónevet és jelszót, amellyel be tud lépni  
az OLS felületére, az erasmusplusols.eu oldalon!

Ösztöndíjasok történetei, videóinterjúk, 
országajánlók, intézményi Erasmus+ koordinátorok 
elérhetőségei, szakmai gyakorlati helyek, pályázási 
információk és még sok további hasznos tudnivaló ér-
hető el weboldalunkon és közösségi média felületeinken!

INFORMÁLÓDJ, INSPIRÁLÓDJ!

LÁSS VILÁGOT 
ÖSZTÖNDÍJJAL!
osztondijkereso.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Tempus Közalapítvány

tka.hu

Kaland, karrier,
közösség

ERASMUS+ 
ÖSZTÖNDÍJAK
Európában és Európán kívül



CÉLORSZÁGOK: Az Európai Unió 
tagállamai, Észak-Macedónia, 

Izland, Liechtenstein, Norvégia, 
Szerbia, Törökország 

CÉLORSZÁGOK: A világ szinte 
minden országa*, kivéve az Európán 
belüli országok (* Az intézményedből 

megpályázható országokról érdeklődj 

Erasmus+ koordinátorodnál.)

MI AZ ERASMUS+ PROGRAM?

Az Erasmus+ programban lehetőség nyílik részképzés 
keretében tanulmányokat folytatni külföldi felsőoktatási 
intézményben, vagy külföldi vállalkozásnál, szervezetnél 
szakmai gyakorlatot teljesíteni. 

A PÁLYÁZÁS MENETE

A pályázatokat a hazai felsőoktatási intézménynél kell 
benyújtani, a jelentkezés pontos menetéről, a határidőkről 
és a szükséges dokumentumokról az intézményi Erasmus+ 
koordinátor tud pontos tájékoztatást adni.

erasmushallgatoknak.hu �
INTÉZMÉNYI ERASMUS+ KOORDINÁTOROK

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE

›  Célországtól és a mobilitás típusától függ
›  Szociális és egyéb kiegészítő támogatás igényelhető

erasmushallgatoknak.hu � PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTŐ 
TÁMOGATÁSRA

A KIUTAZÁS FELTÉTELEI

Külföldi részképzés
›  Aktív hallgatói jogviszony
›  Tanulmányi ösztöndíj esetén legalább 2 lezárt félév
›  Megfelelő szintű komplex nyelvtudás

erasmushallgatoknak.hu � TUDNIVALÓK A TANULMÁNYI 
MOBILITÁS PÁLYÁZATTÍPUSRÓL

Külföldi szakmai gyakorlat
›  Aktív hallgatói jogviszony, de a szakmai gyakorlat 

a végzést követő egy évben is teljesíthető
›   Már a felsőoktatási tanulmányok első évében is

lehet pályázni
›   Megfelelő szintű komplex nyelvtudás

erasmushallgatoknak.hu � TUDNIVALÓK A SZAKMAI 
GYAKORLATI MOBILITÁS PÁLYÁZATTÍPUSRÓL

JÓ, HA TUDOD!

A tanulmányi ösztöndíj és a szakmai gyakorlat kombinál-
ható. A részletekről az intézményi Erasmus+ koordinátor 
tud tájékoztatást adni.

Kaland, karrier,
közösség


