A felsőoktatás versenyképessége szempontjából egyre nagyobb szerepet kap
az intézmények nemzetköziesítésének igénye. Ennek pedig elengedhetetlen
része a hallgatói mobilitás ösztönzése. Mint a felsőoktatás elsődleges és
leghitelesebb képviselőinek, az oktatóknak megkerülhetetlen szerepük van
a hallgatók pályázási kedvének felkeltésében.
Kérjük, hogy az alábbi információk megosztásával ösztönözze hallgatóit arra,
hogy egyetemi tanulmányaik során éljenek az Erasmus+ által nyújtotta ösztöndíjas lehetőségekkel! Köszönjük együttműködését!

1. BEVEZETÉS
• H
 ányan gondolkodtak már azon, hogy milyen lenne egy
szemesztert egy külföldi egyetemen elvégezni?
(emeljék fel a kezüket)
• V
 agy külföldön dolgozni a nyári szünetben pár hónapot,
esetleg a diploma megszerzése után akár egy egész évet?
• T
 udták, hogy erre mindannyiuknak lehetősége van
Erasmus+ ösztöndíjjal?

2. ELŐNYÖK DIÓHÉJBAN
• S
 zakmai:
- izgalmas egyetemi órák, új perspektívák;
- későbbi karrier szempontjából hasznos készségek
elsajátítása;
- releváns szakmai tapasztalat külföldi cégnél, szervezetnél
vagy kutatócsoportnál.
• Személyes:
- magabiztos idegennyelv-tudás,
- új kultúrák és önmagunk megismerése,
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

3. LEHETŐSÉGEK
• A
 z Erasmus+ program segítségével lehetőségük van:
- R
 észképzés keretén belül egy külföldi felsőoktatási
intézményben tanulni 1 vagy 2 szemesztert.
- S
 zakmai gyakorlatot végezni egy külföldi vállalatnál
min. 2 hónapig, maximum 1 évig, akár a nyári szünetben is,
vagy a diplomázást követő 1 éven belül.

4. ÖSZTÖNDÍJ / TÁMOGATÁS
• A z Erasmus+ ösztöndíj utazási támogatásból és napidíjból
áll. Ezen kívül van lehetőség szociális, kiegészítő támogatás
igénylésére is.
• A z összeg célországtól és pályázattípustól függ.
• Példák:
i. 5 hónap részképzés Finnországban: a támogatási összeg
2 600 EUR + kiegészítő ösztöndíjjal 3 600 EUR
ii. 3 hónap szakmai gyakorlat Spanyolországban: a támogatási
összeg 1410 EUR + kiegészítő ösztöndíjjal: 2 010 EUR

5. PÁLYÁZÁS
• Nemzetközi iroda:
- Amennyiben érdeklődnek a lehetőség iránt, keressék fel
intézményünk Erasmus+ koordinátorát, tájékozódjanak
a pályázati feltételekről és a pályázás menetéről.
NÉV:
ELÉRHETŐSÉG:
IRODA:
FOGADÓÓRA:

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Látogassanak el a www.erasmushallgatoknak.hu
oldalra, valamint intézményünk Erasmus+ oldalára, illetve
érdeklődhetnek volt ösztöndíjas szaktársaiknál is.

PÁLYÁZZANAK BÁTRAN!

