Új szemlélet. Új lehetőségek.
FEDEZD FEL A VILÁGOT – ÉS ÖMAGAD!
PRÓBÁLD KI MAGAD AZ ERASMUS+ PROGRAMMAL:
LÉGY EGY KONTINENSNYI NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG
TAGJA, TANULJ MÁSOKTÓL ÉS SZEREZZ ÉLETRE SZÓLÓ
ÉLMÉNYEKET!

Hallgatóknak szóló
ösztöndíj-lehetőségek
az Erasmus+
programban

AZ ERASMUS+ program
keretében akár 5 millióan
– vagyis csaknem kétszer
annyian, mint korábban –
kaphatnak támogatást arra,
hogy külföldön tanuljanak,
oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek, miközben megismerik egy másik ország sajátosságait, belelátnak mindennapjaiba. Légy részese te is!

A PROGRAMBAN MAGYARORSZÁGON
KÍVÜL A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOK
VESZNEK RÉSZT:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország),
 valamint Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland,
Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
 Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében lehetőség van Európán kívüli partnerországokba is pályázni.
Az Európán kívüli ösztöndíjakról érdeklődj intézményi
Erasmus koordinátorodnál!
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Tempus Közalapítvány
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Infóvonal: (06 1) 237 1320
www.erasmushallgatoknak.hu
www.erasmusplusz.hu
www.facebook.com » Erasmus ösztöndíj hallgatóknak
info@tpf.hu
© fényképek: Shutterstock

A kiadvány megjelenését az Európai Unió támogatta.
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Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
Amennyiben valamilyen fogyatékosság vagy betegség jelentősen megnöveli az Erasmus+ mobilitás alatt a költségeidet, pályázhatsz kiegészítő támogatásra is. Pályázatodban
azt kell bemutatnod, hogy milyen rendkívüli költségeid merülnek fel a fogyatékosság vagy a betegség miatt külföldi
tartózkodásod során.

TE IS PÁLYÁZHATSZ, HA...
valamely részt vevő ország állampolgára vagy, esetleg
ezen országok egyikében tartózkodási engedéllyel rendelkezel;
 Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója
vagy, ahol tanulmányaid végeztével (államilag) elismert
diplomát, vagy más, egyéb felsőfokú képzettséget szerzel, a doktori szintig bezárólag;
 a küldő intézményed pályázatán megfeleltél.


Az ösztöndíj időtartama
Az Erasmus+ programban képzési ciklusonként (alapképzés,
mesterképzés, doktori képzés) akár 12 hónapot is lehet ösztöndíjjal külföldön tölteni. A 12 hónap magában foglalja a
tanulmányi célú mobilitást és a szakmai gyakorlatot.
Erasmus+ szociális támogatás
Tanulmányi célú mobilitás esetén lehetőség van Erasmus+
szociális támogatást igényelni. Az alapösztöndíjon felül ez
havi plusz 100 euró támogatást jelent. A pályázatot, ami
meghatározott, korábban elnyert szociális jellegű támogatás
igazolását tartalmazza, a küldő intézményhez kell benyújtani.

AMIRE PÁLYÁZHATSZ:

Ösztöndíj közös mesterképzésen való részvételre
Az Erasmus Mundus közös mesterképzések (Joint Master
Degrees) alatt olyan képzési programokat értünk, amelyeket több, különböző országban működő egyetem együttesen indít. Ezzel igazán nemzetközi és interkulturális élményben lehet részed, miután a tanulmányok során több
intézményben, több országban hallgatod tárgyaidat, a képzés végén pedig a részt vevő intézmények által kiállított
közös, kettős vagy többes diplomát kaphatsz. A képzések
magas színvonalúak, így az intézmények a legkiválóbb hallgatókat várják a világ minden tájáról. A kiemelt hallgatói
ösztöndíj a tanulmányok teljes időtartamára nyerhető el.

Szakmai gyakorlat
Tanulmányi célú mobilitás
Egy másik részt vevő ország felsőoktatási intézményében
tanulhatsz, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezhetsz.
A fogadó intézményben Erasmus+ diákként az ott tanuló
hallgatókkal egyenlő jogokat élvezel, így nem kérnek tőled
semmiféle külön díjat (tandíj, vizsgadíj, laboratóriumi vagy
könyvtárhasználati díj, stb.). Az itthoni tandíjadat (ha van
ilyen) továbbra is fizetned kell, hiszen itthoni aktív hallgatói státuszod megmarad. Féléváthallgatás esetén legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében lehet a
programban külföldre utazni.

Az Erasmus+ azt is támogatja, hogy külföldön végezz szakmai gyakorlatot. Kipróbálhatod magad vállalatoknál, képzőközpontokban, kutatóintézetekben, nagykövetségeken vagy
más szervezeteknél, hogy ezáltal segítséget kapj az európai munkaerőpiacon szükséges képességek elsajátításához.
Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok
első évében is lehet utazni. Külföldi szakmai gyakorlatodat
az itthoni intézményed beszámíthatja tanulmányaidba. A
frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai
gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a
pályázatot már az utolsó tanévben be kell nyújtaniuk).

T U DTA D?
Az Erasmus+ hatékony és átlátható működése
érdekében az európai felsőoktatási intézmények többsége már alkalmazza az Európai Kreditátviteli Rendszert
(ECTS), így nem kell félned, hogy kinti tanulmányaidat
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itthon nem fogadják el. Ugyancsak a program működésének eredményeként a hallgatók az elvégzett tanulmányokat
részletesen igazoló nemzeti és angol nyelvű diplomamellékletet kapnak.

Hallgatók részvétele rövid kurzusokon
Amennyiben egyetemed vagy főiskolád olyan nemzetközi
Erasmus+ projektben vesz részt, amelynek szerves részét
képezi egy rövidebb kurzus is, akkor arra is lehetőséged van,
hogy egy ilyen programhoz csatlakozz. Mivel nem minden
felsőoktatási intézmény vesz részt ilyen projektekben, a lehetőségekről érdeklődj intézményi Erasmus koordinátorodnál!

Sikeres pályázást kívánunk!
Ezek az információk tájékoztató jellegűek. Az adott évben és az
adott intézményben érvényes feltételeknek nézz utána az intézményednél, valamint a Tempus Közalapítvány honlapján.
www.tka.hu » Hallgatóknak
www.erasmusplusz.hu
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