
 
 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
HALLGATÓI RÉSZKÉPZÉSRE, TANULMÁNYÚTRA  

2017/2018 
 

A pályázat célja: 
 

A jelentkezők az Erasmus partneregyetemeink egyikén (lsd: partneregyetemek listája Erasmus+) a 2017/2018. 
tanév őszi és tavaszi félévében résztanulmányokat folytathatnak a megadott témákban. 
 
A pályázati kiírás a SZIE gödöllői kampusz azon hallgatóira vonatkozik, akik: 

 magyar állampolgárok, vagy huzamos tartózkodási engedélyük van; 

 a kiutazás tervezett időpontjában még fennáll hallgatói jogviszonyuk (bármilyen képzési formában – 
nappali, táv, vagy levelező – tanuló hallgató pályázhat); 

 tanulmányi eredményük, hozzáállásuk és nyelvtudásuk (minimum középfok, C típus) alapján 
alkalmasak külföldi tanulmányok végzésére. 
 
Az Erasmus program új szabályai szerint a hallgatók képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphatnak 
Erasmus státuszt, tehát ha korábban, vagy korábbi képzésük során vettek már részt az Erasmus programban, 
akkor újra pályázhatnak. 
 

A jelentkezés módja: 
 

Online módon a https://docs.google.com/forms/d/1Se7SldmdiTbaBfeVaZfzEJRedBYl7S1LtZV8WpBbWzc/edit 
linken kell kitölteni, majd kitöltés után kinyomtatni (vagy pdf formában elmenteni, hogy később nyomtatható 
legyen), majd a küldés gombra kattintva elküldeni elektronikus formában. A kinyomtatott pályázati lapot kérjük 
aláírni és az alábbi mellékletekkel együtt a megadott határidőig leadni az Erasmus Irodában: 
 

 magyar és a fogadó intézmény oktatási nyelvén írott EUROPASS önéletrajz, 

 EUROPASS motivációs levél magyarul és az oktatás nyelvén, 

 nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata, 

 az előző két lezárt félév vizsgaeredménye (ún. kreditigazolás) a Neptunból a tanulmányi osztály aláírásával ellátva, 
kinyomtatva magyarul és angolul, 

 aktív jogviszony igazolás a tanulmányi osztály aláírásával ellátva, 

 2-2 db szaktanári ajánlás (tanszékvezető, konzulens, témavezető…) magyarul és az oktatás nyelvén; 

 korábbi diploma/diplomák másolatát, amennyiben a pályázó mester vagy doktori képzésben vesz részt; 

 igazolás(ok) közéleti tevékenységről (pl. ESN mentor, egyéb önkéntes tevékenység). 
 

Ha a partneregyetemi listában a választott egyetemnél kötelező ajánló professzor szerepel, az egyik ajánlónak a 
megadott tanárnak kell lennie. Ellenkező esetben a két ajánló személye szabadon választható a korábbi, vagy a 
jelenlegi szakos tanárok közül (a partneregyetemi lista folyamatosan bővül, a szerződések megkötése 
folyamatban van). 
 
A jelentkezés elküldését követően a kinyomtatott, aláírt/aláíratott dokumentumokat az Erasmus Irodában kell 
leadni (Főépület I. emelet  1009. és 1010. szoba). Fogadó óra minden nap 13:30-15:00 között. 
 

A pályázat beadási (vagy postai beérkezési) határideje: 
 

2017. március 30. (csütörtök) 23:00 óra 
 
 

A pályázati bizottság rangsorolását személyes meghallgatás is kiegészíti és segíti, mely várhatóan a beadási 
határidőt követő héten lesz. A meghallgatás időpontjáról és helyszínéről e-mailben értesítjük a pályázókat. 
 
2017. február 03. 
SZIE Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda 
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