
Nagy Ildikó 
SZE Nemzetközi Programok Központja 
 

http://ipc.sze.hu 
 



https://ipc.sze.hu/kezdolap


 Miért érdemes? MAGASABB ÖSZTÖNDÍJAT érhet el 
ugyanarra az időszakra, mint az Erasmus-szal. 
Veszteni való nincs, hisz ha mégsem nyer, 
Erasmus ösztöndíja akkor is megmarad. 

 Kiválósági ösztöndíj, magasabb követelmények, magasabb átlag 
szükséges. 

 Pályázati határidő: folyamatos  

 Tanulmányi részképzésre és szakmai gyakorlatra egyaránt 

 Az Erasmushoz hasonló dokumentumok  

 Kiutazás előtt 3 hónappal ajánlott pályázni, de utólag is finanszíroznak 
 

 https://ipc.sze.hu/campus-mundi-2020-2021-
tanevi-palyazati-lehetoseg 
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 Kiutazás időtartama 
tanulmányok esetén min. 3 hónap 
gyakorlat esetén min. 2 hónap  
(max. teljes tanév) 

 Egy hallgató max. 360 nap/ciklus kaphat  
Erasmus jogosultságot (Tanulmányi vagy Gyakorlati 
céllal, Campus Mundi is beleszámít) 

 Tanulmányok: Előírt vizsgakötelezettségét / 
kreditpontot  teljesíteni kell: 30 felvett 
kredit/szemeszter (hazaival együtt), melyből min. 15 
kredit szakmai tárgyat külföldön teljesít 

 Szakgyak. esetén az előírt gyakorlati kötelezettségét 
teljesíti  

+ Előírt hazai vizsgakötelezettségét teljesíti (ha van) 

 



 Aktív hallgatói jogviszony: 
Hazai egyetemi beiratkozás + költségtérítés 
befizetése (ha van) 

 

 Tanulmányok esetén kiutazás csak szerződött 
intézménybe lehet  
(intézmények listája ipc.sze.hu honlapon) 

 

 Szakmai gyakorlati helyet önállóan kell keresni 

 

 
 

 



http://studentplacement.tpf.hu/ 

http://erasmusintern.org 

http://ipc.sze.hu/szakmai-gyakorlat 

 

Köremailek 

 

ipc.sze.hu hírek 

 

http://www.placement-uk.com/


 ERASMUS ösztöndíj  

 

 Tandíjmentesség a külföldi intézményben 

 

 Hazai ösztöndíj, hazai szoc.támogatás 

 

 



 Fogyatékkal élők kiegészítő ösztöndíja 
(ipc.sze.hu, előreláthatólag 2020. október) 

 Hátrányos helyzetűek (szoc.tám.) kieg.ösztöndíja  
(ipc.sze.hu, előreláthatólag 2020. október) 

 EHÖK utazási támogatás (számla ellenében) 
ehok.sze.hu 

 Campus Mundi ösztöndíj 
campusmundi.hu 

 Alapítványok, cégek további ösztöndíjai 

 Diákhitel külföldi tanulmányokhoz, szakmai 
gyakorlathoz 
 

 Más EU támogatást nem vehet igénybe erre a célra 

 



 Tennivalók kiutazás előtt (lépésről lépésre) 

 Tennivalók kiutazás után 
(partnerintézménynél) 

 Tennivaló hazaérkezés után 



Tanulmányok Szakmai gyakorlat 

Nominálás után jelentkezés a fogadó 
intézménynél  
(Határidők, formanyomtatványok!)  

Jelentkezés a fogadó intézménynél 
(keresni gyakorlati helyet) 

Engedély az intézeti koordinátortól és a szakvezetőtől a kiutazásra 

Learning Agreement elkészítése: 
• tantárgyak kiválasztása, 

egyeztetése a 
szakvezetővel/koordinátorral 

• napra pontos időpont egyeztetése 
• aláírások 

Training Agreement elkészítése: 
• egyeztetése a 

szakvezetővel/koordinátorral  
• napra pontos időpont egyeztetése 
• aláírások 
 

On-line Eu-s nyelvi teszt kitöltése  

Kedvezményes tanrend kérelem (ha kell TO) 

Szállásfoglalás, utazás megszervezése 

Biztosítás (Európai 
Egészségbiztosítási Kártya + BBP) 

Európai Egészségbiztosítási Kártya+ 
felelősségbiztosítás! + BBP 

Ösztöndíjszerződés  
ösztöndíj utalás (forint vagy devizaszámlára) 

Formanyomtatványok letölthetőek:  
http://ipc.sze.hu/content/index/id/3845  

http://ipc.sze.hu/content/index/id/3845


 Az e-mailben megküldött pályázati eredmények 
véglegesítése: melyik egyetemre, melyik szemeszterben 
szeretne kiutazni (ha a táblázatban szerepelő adatokat 
módosítani szeretné, legkésőbb április 26-ig jelezni az 
inagy{kukac}sze.hu címre) 

 

 Őszi félévben kiutazókat a SZE nominálja a kiválasztott 
intézménybe, azaz jelzi a külföldi partnernek, hogy a hallgató 
Erasmus ösztöndíjat kapott, jogosult a külföldi képzésre. 

 

 A hallgató fogadólevelet kap a külföldi intézményből. Az 
abban leírtak szerint kell a jelentkezést a hallgatónak intézni 
(tantárgyak kiválasztása, szállás, diákigazolvány…) 

 

 HATÁRIDŐK BETARTÁSÁ-ra nagyon ügyeljen!  



 https://ipc.sze.hu/content/index/id/3845 

 

 2. pontban lévő engedély,  
a nyomtatvány aláíróját a mellette lévő 
listából választhatja ki (a rendkívüli 
veszélyhelyzetre való tekintettel az e-mailes 
engedélyezéssel ki lehet váltani az aláírást) 

 3. pontban lévő Learning Agreement (ld. köv. 
dia) 

https://ipc.sze.hu/content/index/id/3845
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 „Erasmus Without Paper” projekt keretében 
több változásra lehet számítani, ami a papír 
alapú adminisztrációt megkönnyíti.  
 

 Erasmus+ program digitalizációja keretében 
többek között bevezetik az Online Learning 
Agreementet és az „Erasmus Dashboard”-ot.  



 E-mailben kapnak linket a hozzáféréshez 

 Ha az ösztöndíjas félév során SZE-n vett fel olyan tárgyakat, 
melyeken az ösztöndíjas szemeszterben a tanórákon 
személyesen nem tud megjelenni, kedvezményes tanulmányi 
rendet kell kérnie. 



 Tanulmányi részképzés esetén egyéni döntés, hogy a hallgató 
milyen utazási, baleset biztosítást szeretne kötni. 

 Szakmai gyakorlat esetén kötelező munkavállalói biztosítást 
kötni, ha a cég nem vállalja, a hallgatónak kell megkötnie. 

 A megadott forint vagy devizaszámlára utalunk. 

 2020. nyarán küldöm az ezzel kapcsolatos levelet. 



 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 

Visszajelzés az odaérkezésről 

Véglegesíteni a tanulmányi 
programot, ha kell 
(LA During the mobility) 

Véglegesíteni a gyakorlati 
programot, ha kell 

TANULNI!!  
DOLGOZNI, tapasztalatot 
szerezni!!  



  

 

Tanulmányok Szakmai gyakorlat 

Vizsgabizonyítványok (Transcript of 
Records) benyújtása 

Vagy 
Kitöltött és aláírt Learning 
Agreement after the mobility része 

Gyakorlati igazolás leadása 
Vagy 

Kitöltött és aláírt Training 
Agreement after the mobility része 
 

Aláírt Letter of Participation leadás  
(ha az előző dokumentumokon nincs kinntartozkodási időtartam) 

Formanyomtatványok letölthetőek:  
http://ipc.sze.hu/content/index/id/3845 

Számlákkal elszámolás  
(EHÖK, Fogyatékkal élők kieg. támogatás esetében) 

On-line EU-s záró nyelvi teszt kitöltése 

On-line EU beszámoló elkészítése  

Kellemes tapasztalatok megosztása (élménybeszámoló) 
érdeklődni, fogadnak-e máskor is hallgatót ☺ 

http://ipc.sze.hu/content/index/id/3845


2020. április 29-én 11 órától 

  
meghívjuk Önöket egy on-line beszélgetésre, 
ahol személyesen feltehetik kérdéseiket, és 
válaszolunk rá. 

 

Kérjük, csatlakozzon a következő chat 
szobához: 

https://letsmeet.sze.hu/erasmus2020 
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Mészáros Márta 
mmzs@sze.hu 

 

Nagy Ildikó 
inagy@sze.hu 

 

Honlap: http://ipc.sze.hu  
 

Telefon: 96/613-700 
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Ismerj meg új 
dolgokat!! 

 
 

 

Jó utat 
kívánunk! 


