
Miért az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ programban pályázni lehet 

hallgatói ösztöndíjra, amellyel lehetőség nyílik 

részképzés keretében tanulmányokat folytatni 

egy külföldi felsőoktatási intézményben vagy 

szakmai gyakorlatot teljesíteni egy külföldi 

vállalkozásnál, szervezetnél. 
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JÓ TUDNI!

Pályázási lehetőség minden képzési szinten
(BA, MA, Osztatlan, PhD)

EURÓPÁN BELÜL
CÉLORSZÁGOK: Az Európai Unió tagállamai, Észak-Macedónia, Izland,  
Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország.

EURÓPÁN KÍVÜL
CÉLORSZÁGOK: Az Európán belüli országokon kívül a világ szinte bármely 
országa. A pontos országlista az intézményi Erasmus+ koordinátornál érhető el.

PÁLYÁZATTÍPUSOK

tanulmányi célú részképzés

szakmai gyakorlat

  KOMBINÁLHATÓ PÁLYÁZATTÍPUSOK 
A tanulmányi célú részképzés és a szakmai gyakorlat kombinálható.  
A részletekről az intézményi Erasmus+ koordinátornál lehet tájékozódni. 

  KOMBINÁLHATÓ A FIZIKAI ÉS VIRTUÁLIS RÉSZVÉTEL
Részképzés és szakmai gyakorlat esetén is lehetőség van az ösztöndíjas 
időszakot fizikai és virtuális részvétel kombinálásával teljesíteni. Azaz a mobilitás 
egy része online végezhető, míg a másik része személyes részvétellel zajlik a 
célországban (legalább részben fizikai mobilitás). Ösztöndíj csak a külföldön 
töltött – fizikai vagy virtuális – időszakra jár. 

A kiválasztott célországba való beutazási szabályokról a Konzuli Szolgálat honlapján lehet 

tájékozódni a konzuliszolgalat.kormany.hu címen.

›  aktív hallgatói jogviszony

›  megfelelő szintű komplex nyelvtudás

›  már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehetséges a kiutazás

›  aktív hallgatói jogviszony

›  szakmai gyakorlat a végzést követő egy évben is teljesíthető

›  megfelelő szintű komplex nyelvtudás

›  már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehetséges a kiutazás

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT

A KIUTAZÁS FELTÉTELEI

A pályázatokat a hazai felsőoktatási intézménynél kell benyújtani. A jelentkezés pontos 

menetéről, a határidőkről és a szükséges dokumentumokról az intézményi Erasmus+ 

koordinátor tud tájékoztatást adni.

›  a célországtól és a pályázattípustól függ

›  esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás igényelhető

›  külföldi részképzésnél 2-12 hónap

›  külföldi szakmai gyakorlatnál 2-12 hónap

PÁLYÁZÁS MENETE

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA hallgatoi-osztondijak.hu

Erasmus ösztöndíj hallgatóknak
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