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Mikor lehet pályázni?
Mielőtt lépésről lépésre végigvennénk, hogy mégis hogyan kell pályáznotok, először
fontosnak tartom, hogy tisztázzunk néhány alapvető dolgot a pályázással kapcsolatban.
Például, hogy melyik időszakban pontosan mikorra lehet pályáznotok.
A TáTK-n egy évben kétszer lehet pályázni Erasmus ösztöndíjra.
 Van az úgynevezett őszi pótpályázat, amely azt jelenti, hogy mindig a következő
tavaszi félévre lehet pályázni, és a pályázatot papíralapon kell személyesen a kari
koordinátornak leadni (Császár Ivett, 7.92-es terem). Általában szeptemberben szokott
lenni.
 A másik a rendes pályázati időszak. Ekkor a következő őszi és tavaszi félévre lehet
pályázni. A pályázatok leadása a Neptun rendszerén keresztül történik
(Ügyintézés/Erasmus). Ez február környékén szokott meghirdetésre kerülni.
Márciusban szokott eredménye lenni.
 Tehát, egy példán keresztül bemutatva: 2014. őszén 2015. tavaszára lehet pályázni,
papír alapon, a koordinátorhoz személyesen eljuttatva. 2015. tavaszán 2015. őszére és
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2016. tavaszára lehet pályázni a Neptun rendszerén keresztül (minden csatolandó
dokumentumot is ott kell leadni!)
 E-mailen keresztül kapjátok meg az eredményeket: FIGYELEM! Sokszor a sok
címzett miatt SPAM mappába kerülhet ez, ezért érdemes abba a mappába is
belekukucskálni!
Mindig meg vannak a pályázati időszakok hirdetve az összes olyan csatornán, amelyen
keresztül a hallgatókkal kapcsolatba tudunk lépni (ELTE TáTK HÖK Külügyi Bizottságának
facebook oldala, ELTE TáTK HÖK facebook oldala, illetve weboldala (www.tatkhok.elte.hu)

Ki pályázhat?
Az pályázhat, aki magyar állampolgár vagy regisztrációval vagy letelepedési engedéllyel
vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, emellett aktív hallgatói jogviszonyban lesz a
kiutazás idején is az egyetemmel. BA-s hallgatók esetén a kiutazáskor legalább másodévesek
lesznek (egy lezárt félévvel már lehet pályázniuk).
Ebből több dolog is következik, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal tartózkodhatsz
kint:
1. Amennyiben önköltséges vagy, ki kell fizetned itthoni a tandíjadat.
2. Felvehetsz tantárgyakat itthon is, legalább azokat amelyek nélkül csúsznál, ha nem
végeznéd el adott félévben (a keresztfélév nem működik karunkon). Tudod úgy
alakítani kint tartózkodásod, hogy itthoni vizsgáidra haza tudj jönni.
Amennyiben gyakorlati tárgyat is felvennél itthon, megbeszélheted az oktatóval,
hogy alternatív teljesítési lehetőséget biztosítson neked (pl. minden héten kér tőled
valamiféle beadandót).

Hogyan kezdjek neki?
Első lépésként gondold át, hogy szakmai gyakorlatra vagy részképzésre mennél-e inkább.
Fontos változás az Erasmus+ programban, hogy most már nincs megszabva, hányszor
pályázhatod meg, ellenben ez nem azt jelenti, hogy akármeddig élvezheted az Erasmus által
kínált lehetőségeket. Bárhogyan kombinálhatod őket, nem kell egymás után se következnie
ezeknek, ellenben maximalizálva van, hogy meddig lehetsz Erasmus-ösztöndíjas. Ez az
intervallum 12 hónapot jelent.
 Tehát, teljesen mindegy, hogy abból a 12 hónapból hányszor voltál részképzésen,
szakmai gyakorlaton, a lényeg csak annyi, hogy 12 hónapnál tovább nem lehetsz
ösztöndíjas.
FIGYELEM! Az Erasmus-ösztöndíj esetén, bár 3-10 hónapig tartózkodhatsz egy részképzés
alkalmával külföldön, az Erasmus-ösztöndíj csupán 3-5 hónapra szól. Szakmai gyakorlat
esetén ez 2-12 hónapos intervallum, az ösztöndíjáé pedig 2-5 hónap. Ellenben a hosszabb
tartózkodás esetén sem vagy köteles tandíjat fizetni a fogadóegyetemen.
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Részképzésre megyek!
Rendben van. És hogyan tovább? Most meg kell nézned, hogy milyen fogadóegyetemek
közül válogathatsz karunkon. A pályázati felhívás mindig tartalmazza a letölthető listát, de ha
esetleg nem találnád meg, mindig fordulj bizalommal az Ösztöndíjakért Felelős Bizottsági
Taghoz, aki eljuttatja hozzád.
Az egyetemünk különböző egyetemekkel áll szerződésben, ezen belül is a küldő és fogadó
egyetem szakjai kötik a szerződéseket meg egymással. Ezért van az, hogy nem az összes
egyetem szól neked a listából, hanem csak azok, ahol meg van nevezve a szakod az egyetem
neve mellett.
Összesen három egyetemet tudsz megjelölni, ezek sorrendben vannak természetesen. El
lehet kicsit úgy képzelni, mint a felvételit. Sorrend van, így az első helyre értelemszerűen azt
tedd, ahova a leginkább mennél. Nem muszáj hármat jelölni, de kettőt se. Annyi jelölsz meg,
amennyit meg szeretnél pályázni.
Miután megvan(nak) a fogadóegyetem(ek), fel kell menned a weboldal(uk)ra, és információt
kell gyűjtened, például, hogy milyen tantárgyakat szeretnél felvenni. Angol nyelvre átállítva
megtalálhatod a külföldieknek szóló részeket. Ez azt jelenti, hogy nem csak a tantárgyakról,
de a szemeszterek menetéről, a kinti Erasmus-életről is találhatsz információkat. Esetleg arról,
hogy van-e buddy system (olyasmi, mint nálunk a mentorrendszer).
Előfordulhat, hogy az egyetem weboldala mégsem kínál kimerítő információkat. Ez esetben a
kinti koordinátorral van lehetőség kapcsolatba lépni a TáTK kari koordinátor
közreműködésével. Ő köteles eljuttatni hozzánk a szükséges információkat, amelyek alapján
ki tudod választani azokat a tantárgyakat, amelyeket kint szeretnél tanulni.
Minden kint felvett tantárgy 5 ECTS-nek felel meg (ECTS:Erasmus Credits). Minimum 20
ECTS elvégzése szükséges a kint tartózkodás alatt. Ez 4 tantárgy. Általában 4-5-6 tantárgyat
szoktak felvenni az ösztöndíjas hallgatók. Ezeknek a tárgyaknak kapcsolódniuk kell a
képzésetekhez, és a hazatérés után a szakigazgató segítségével valamilyen tárgynak itthon EL
KELL FOGADTATNI őket. Jellemzően szabadon választható kreditnek lehet elfogadtatni
őket, esetleg kötelezően választhatónak. A kötelező tantárgyakat általában nem lehet kiváltani
velük (mert nem egyezik meg a tanagyag).
Ha kiválasztottad a tantárgyakat, akkor elkezdheted összerakni a pályázatodat magát, hiszen
már kéznél van minden, csak nincs még egyben!
Leadandó dokumentumok:
Mielőtt tovább mennénk,
leadnotok/feltöltenetek.
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Ezeket a dokumentumokat le kell adnotok/fel kell töltenetek magyarul és a tanulmányok
nyelvén is. Tehát nem magyarul és angolul, hanem magyarul és azon a nyelven, amelyen kint
fogsz tanulni. Ha ez német, németül, ha spanyol, spanyolul, ha francia, franciául stb.
 Kitöltött, aláírt pályázati adatlap
 Önéletrajz: igazából nincs megszabva, pontosan milyen stílusú. Sokan az Europass
típust választják. Ennek abban látom csak hátrányát, azon felül, hogy egyébként
lényegesen kimerítő, hogy a nyelvvizsga szintjét nem egyértelműen lehet feltüntetni
benne. Bár ez egyértelműen kiderül a csatolandó nyelvvizsga bizonyítvány
másolatából is, hogy milyen szinten vagytok.
 Motivációs levél , vagy más néven Tanulmányi terv: a kettő igazából ugyan azt a
dokumentumot takarja, csak néhol máshogy hívják. A www.elte.hu/erasmus/hallgmob
weboldalon egy letölthető minta érhető el. Az sem baj, ha ezektől eltérően, külön
dokumentumként adjátok le/töltitek fel őket. Célszerű ezt használni, mert ebben
mindkettő megvan: a személyes motiváltságod, valamint az általad választott
tárgyakat, és hogy miért ezeket választottad, mivel tudnának neked segíteni ezek a
tárgyak, ha elvégezhetnék őket. természetesen semmi baj nem lehet abból sem, ha
külön motivációs levelet és külön tanulmányi tervet írsz.
o Szempontok: mindig adott egyetemhez kell igazítanod a motivációs levelet és
tanulmányi tervet. A tartalom illeszkedjen az ELTE-n tanult szakodhoz! Azt is
ki kell fejteni, hogy az adott ország, város miért fontos neked, a tanulmányaid
szempontjából. Ne felejtsük el, hogy ez elsősorban egy szakmai szempontokat
igénylő pályázat. Azt, hogy mennyire érdekel minket az adott ország kultúrája,
vagy mennyire szeretnénk nyelvet tanulni, nem érdemes túlságosan
kihangsúlyozni, elég egy rövid kis mondatban megemlíteni. Nyelvileg is meg
kell felelni a fogadóegyetemen. Minimum B2-es szinten kell lenned a
tanulmányok nyelvéből.
 Tanulmányi eredmény utolsó féléve is beleszámít a pályázásba, ezért csatolni kell a
Neptunból kinyomtatott tanulmányi eredményeket az utolsó lezárt félévről.
 Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata
 Ha nem magyar állampolgár vagy: letelepedési vagy tartózkodási engedély,
menekült státuszt igazoló okmány másolata
 Ha van:
 Külügyi mentortevékenységről igazolás (csak a külföldiek mentorálása értendő ide!
Semmilyen más mentortevékenység nem.) Ezt az igazolást a Főmentor és a HÖK
elnök írja alá, pecsételi le. A tevékenységed alapján 1-5 pont jár érte.
 Szakmai tevékenységről igazolás (igazolás nélkül nem elfogadható): OTDK,
publikáció, szakmai gyakorlat, előadás, stb.
 Közéleti tevékenységről igazolás (HÖK, SzHÉK tagság, önkéntes munka,
szakkollégium, civil tevékenység, tankörök, egyebek)
Papíralapú pótpályázati időszakban (őszi) értelemszerűen mindenről fénymásolatot, kivonatot
kell hozni, ellenben amikor elektronikusan kell pályázni (tavaszi, rendes pályázati időszak),
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akkor a nyelvvizsga bizonyítványokat, tanulmányi átlagot onnan kinézik a koordinátorok,
minden egyéb dokumentumot fel kell tölteni.
Pontrendszer:
Összesen 100 pont szerezhető:
 tanulmányi eredmény átlagától függően, maximum 20 pont szerezhető [előző félév
átlaga]
o 4.00-ig: 0 pont,
o 4,01-4,25: 5 pont,
o 4,26-4,50: 10 pont,
o 4,51-4,75: 15 pont,
o 4,76-5,00: 20 pont
 nyelvtudás: nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből 15 pontot ér, ha felsőfokú, 10
pontot, ha középfokú, minden további nyelvvizsga 5 pontot ér; maximum 25 pont
adható a nyelvtudásra
 tanulmányi terv: maximum 25 pont
 mentortevékenység: maximum 5 pont
 szakmai tevékenység: maximum 15 pont (5 pont/db)
 közéleti tevékenység: maximum 10 pont (5 pont/db)
Mitől függ, hogy mekkora támogatást kapok?
Az ösztöndíj összege attól függ, hogy melyik célországba, valamint mennyi időre megy ki
a hallgató. Három kategória alapján vannak megkülönböztetve a célországok:
1. drága: Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország,
Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország (500€ részképzés esetén, 600€
szakmai gyakorlat esetén/hó)
2. közepes: Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland,
Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország (400€
részképzés esetén, 500€ szakmai gyakorlat esetén/hó)
3. olcsó: Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta,
Románia, Szlovákia (300€ részképzés esetén, 400€ szakmai gyakorlat esetén/hó).
Fontos megemlíteni az úgynevezett label státuszt, amikor is a hallgató nem részesül
Erasmus-ösztöndíjban, de a fogadóegyetem elfogadja jelentkezését, tehát amennyiben vállalja,
hogy minden költséget áll (szállás, ellátás, közlekedés), akkor megkaphatja az Erasmus
státuszt önköltséges formában. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény
számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy
könyvtár látogatási díj fizetése alól. Gyakorlatilag ugyanezt élvezik azon hallgatók is, akik 5
hónapnál hosszabb időre mennek részképzésre; az ötödik hónap után ebben a formában
maradhatnak tovább kint.
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Szakmai gyakorlatra megyek!
Ez talán annyiból bonyolultabb, mint a részképzésre való jelentkezés, hogy nincs semmiféle
lista, amelyről választhatnál.
Először fel kell venned a fogadóintézménnyel a kapcsolatot, amit szintén neked kell keresn.
Előre le kel egyeztetned, hogy mikor tudná menni, milyen feltételekkel.
Ha ez megvan, akkor lényegében hasonlóan kell pályáznod, mint a részképzésnél is.
A leadandó dokumentumok annyiból mások, hogy tanulmányi terv helyett egy szakmai tervet
kell írnod, amelyben leírod, hogy pontosan mit és hogyan fogsz csinálni.
Amivel kiegészül az egész az a fogadólevél, amelyet a fogadóintézmény küld meg neked.
Értelem szerűen ezt is előre el kell intézned.
Szakmai gyakorlat esetén nincs pályázási időszak, hanem folyamatosan le lehet adni a
pályázatot a kari koordinátornak, papíros formában.
Az elbírálást a Kari Külügyi Bizottság bírálja el, amely a TáTK-n a Nemzetközi Dékán
Helyettes (Csizmady Adrienne), a kari Erasmus Koordinátor (Császár Ivett), a szakigazgatók
és egy mandátummal a kari HÖK Külügyi Bizottságot jelenti.
Ha a pályázás során kérdések merülnek fel, nagyon szívesen segítünk, ha kell, át is nézzük a
pályázatodat, és tanácsot is adunk.

Mi a teendő miután elnyertem az ösztöndíjat?
Miután a Tempus Közalapítvány értesíti az egyetemet a következő évi támogatási
összegekről, az ELTE Hallgatói-Oktatói Mobilitási Bizottsága meghozza a végleges döntését
a kari keretszámokról. Ezután a Kari Külügyi Bizottság döntése alapján a kari koordinátor
értesíti a nyertes hallgatókat. A kari ösztöndíjas lista csak ekkor válik teljesen véglegessé. A
Neptunban elvégzett státuszbeállítások után a hallgatók hivatalos értesítést kapnak pályázatuk
eredményéről.
A legelső feladat ezek után, hogy a partneregyetem jelentkezési határidejéről tájékozódj,
valamint kiderítsd, hogy hogyan kell jelentkezni. A hivatalos jelölésedet a kari koordinátor
küldi el a fogadóegyetem számára e-mailben (vagy elvégzi a megfelelő elektronikus jelölést),
erről te is kapsz majd egy másolatot. Ezután a partneregyetem általában már e-mailben küldi
neked a fontos jelentkezési tudnivalókat. A határidők betartása a te felelősséged!
Jellemzően a következő dokumentumokat kérik a partneregyetemek:
 Jelentkezési lap – ha aláírás kell rá, keresd a kari koordinátort
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Transcript of Records – eddig elvégzett kurzusaid listája kreditekkel,
érdemjegyekkel. Az iratot a tanulmányi előadó tudja a Neptunból kinyomtatni, és
hitelesíteni.
 Státuszigazolás: igazolás az elnyert Erasmus-státuszról. A kari koordinátortól kell
kérni. ( ha kéri a fogadóegyetem )
 Nyelvtudás igazolása: Néhány egyetem saját formátumú igazolást kér, vagy
megelégszik a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, esetleg a küldő egyetem igazolását
elfogadja. ( A kari koordinátor is aláírja )
Ezek közül csak azokat kell beszerezni, amiket kér a fogadóegyetem, és a megadott határidőre
és formában eljuttatni a megfelelő címre!
Szállást intézni (albérletet, vagy kollégiumot keresni), az utazást megszervezni is a te
felelősséged, de a legtöbb helyes ebben is segítséget nyújt a fogadóegyetem. Kollégiumot
nem kötelesek keríteni neked, a nagyobb városokban ez nagyon nehéz, kisebbekben könnyebb
feladat.
Az ELTE számára is le kell adnod bizonyos dokumentumokat, hogy megkapd az ösztöndíjat,
illetve hogy igazold a részképzés/gyakorlat teljesítését. Ezeket elég a kiutazás előtt kb. egy
hónappal leadni.

Kiutazás előtt elintézendők
Tanulmányút/részképzés esetén
 Támogatási szerződés : E-mailben fogod megkapni a PDF file formátumú szerződést.
Kitöltéséhez szükség lesz egy bankszámlaszámra, mely különbözhet az ELTE számára
megadott bankszámláidtól. Mivel az ösztöndíjat euróban utalják, így ajánlott euroszámlát megadni, mert így elkerülhető az átváltásból eredő veszteség. A Támogatási
szerződésből kettő, aláírt eredeti példányt kell leadni. Ha valaki külföldi
bankszámlára kéri az ösztöndíjat, akkor hagyja üresen a számlaszámot, és később
küldheti ezen a nyomtatványon.
 Európai Biztosítási Kártya másolata: a teljes tanulmányi időszakra érvényes kell,
hogy legyen
 Learning Agreement: a szakigazgatóval kell egyeztetni, aláíratni. A kari koordinátor
küldi ki a partnernek aláírás céljából.
 Regiszrációs igazolás: A Neptunból tudod kinyomtatni.
Szakmai Gyakorlat esetén
 Learning Agreement for Traineeship: három fél által aláírt
 A többi dokumentum megegyezik a részképzéssel
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A fenti dokumentumok kellenek ahhoz, hogy az ösztöndíj első (90 % ) részletét
megkapjátok. Ha mindet elküldtétek, akkor ezt az összeget még a kiutazás előtt
megkaphatjátok, a maradék 10 százalékot pedig majd a kiutazás után.

Megérkezéskor a partneregyetemre:



Certificate of registration: A megérkezést követően két héten belül aláírva,
lepecsételve kell elküldeni faxon vagy scannelve a megadott címre.
Changes of Learning agreement (ez az eredeti dokumentum további oldalain
található): Ha szükséges, lehet változtatni a felvett kurzusaidon, ezt először a kinti
egyetem írja alá, utána küldd csak el (scannelve vagy faxon). Érdemes azonban emailben egyeztetni a szakigazgatóddal is a kurzusmegfeleltetésről.

Hazaérkezés után kell leadni:






Certificate of university attendance: a partneregyetem ezen igazolja az Erasmustanulmányok/gyakorlat hosszát. Ha nem egyezik meg az igazolt időtartam és az
ösztöndíjas hónapok száma, akkor ösztöndíj-visszafizetésre kerülhet sor, úgyhogy erre
figyeljetek.
Transcript of records: A partneregyetemen elvégzett kurzusok és a megszerzett
kreditek igazolása. Mind kreditszámoknak, mind érdemjegyeknek szerepelniük kell a
teljesített kurzusoknál.
Szakmai gyakorlat esetén az a Transcript of Training Activity, mely a gyakorlat
értékelését tartalmazza.

Ezeket hazautazás után KÉT HÉTEN belül le kell adni! (Előfordulhat, hogy a
partneregyetem azt később küldi, akkor értelemszerűen akkor, de minél hamarabb)
Ahogy azt már írtuk, az Erasmus tanulmányok alatt elvégzett kurzusok itthoni tanulmányokba
való beszámítása kötelező.
A TáTK 20 kredit elvégzését írja elő a részképzésen tanuló hallgatóknak, szakos
kurzusokból ( tehát a nyelvi kurzusokon kívül ) a kinti kurzusokból minél többet, de min.
KETTŐT be kell számíttatni itthoni tanulmányaikba. Ez azt jelenti, hogy minimum kettőnek
szorosan kapcsolódnia kell az itthoni tanulmányaidhoz.
A kint elvégzett kurzusok elismertetése elvileg automatikusan történik, ami kell ehhez:
 Transcipt of Records
 A szakigazgató által aláírt Learning agreement

ELTE TáTK
Amennyiben kötelező kurzusokat akarsz kiváltani, akkor a kinti kurzusok tantárgyleírását el
kell küldened a szakigazgatódnak, aki ezek birtokában írja csak alá a végleges LA-et. A
szakigazgatóval folytatott előzetes egyeztetés során is már szükség lehet ezekre.
Ha nem tudod utazás előtt véglegesíteni a felvett és megfeleltetett kurzusokat tartalmazó LAet, akkor kiutazás után e-mailben egyeztetned kell a szakigazgatóddal.
A kari koordinátor ilyen esetben aláíratja a végleges LA-t (e-mailes egyeztetés birtokában) a
felelős szakigazgatóval.
Az elismert kurzusok az ELTE-s kreditértéken, érdemjeggyel kerülnek be a Neptunba.

A tantárgy-elismertetés után leadandó:


Koordinátori igazolás: ez tartalmazza a kint elvégzett és az elismertetett kreditek
számát.

Elérhetőségek:
HÖK Külügyi Bizottság
Északi épület -1.68 – HÖK-iroda
E-mail: kulugy@tatkhok.elte.hu
https://www.facebook.com/kulugy?fref=ts
http://tatkhok.elte.hu/osztondijak_palyazatok/erasmus
Dr. Csizmady Adrienne
stratégiai- és nemzetközi dékánhelyettes
telefon: (36 1) 372-2997
E-mail: csizmady@tatk.elte.hu
Császár Ivett
7.92 szoba
telefon: 372-2500/6779 mellék
E-mail: csaszar.ivett@tatk.elte.hu
http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob
http://tatk.elte.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/esemek-mainmenu-743

Szakigazgatók:
Társadalmi tanulmányok alapszak
Dr. Barna Ildikó, habilitált egyetemi docens

ELTE TáTK
Szociális munka alapszak
Dr. Darvas Ágnes, egyetemi docens
Alkalmazott közgazdaságtan alapszak
Dr. Pete Péter, egyetemi tanár
Szociológia alapszak
Dr. Heller Mária, habilitált egyetemi docens
Nemzetközi tanulmányok alapszak
Dr. Balogh László, habilitált egyetemi docens
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszak
Dr. Vokó Zoltán, egyetemi tanár
Kisebbségpolitika mesterszak
Dr. Bíró Judit, egyetemi docens
Közösségi és civil tanulmányok mesterszak
Csongor Anna
Nemzetközi tanulmányok mesterszak
Dr. Majtényi Balázs, egyetemi docens
Szociális munka mesterszak
Dr. Darvas Ágnes, egyetemi docens
Szociológia mesterszak
Dr. Fokasz Nikosz, egyetemi tanár
Humánökológia mesterképzési szak
Dr. Takács-Sánta András,egyetemi docens
Közgazdasági elemző mesterszak
Dr. Pete Péter, egyetemi tanár
Kulturális antropológia mesterszak
Dr. Prónai Csaba, egyetemi docens
Survey statisztika mesterszak
Dr. Rudas Tamás, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szociálpolitika mesterszak
Dr. Nyilas Mihály, egyetemi docens

