
ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

Az Edutus Főiskola az Erasmus+ Program keretében pályázatot 

hirdet részképzésben történő külföldi tanulmányok folytatására  

a 2016/2017-es tanévben. 

 
Az Erasmus+ Program célja a felsőoktatás minőségének javítása, valamint európai 

dimenziójának erősítése azáltal, hogy kibővíti a mobilitási lehetőségek körét, továbbá 

elősegítse a tanulmányok és végzettségek átláthatóságát és maradéktalan akadémiai 

elismerését. 

 

Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki: 

 

 az Edutus Főiskolával az ERASMUS+ periódus teljes időtartama alatt aktív hallgatói 

jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben 

részesül; 

 elnyert pályázat esetén a kiutazás megkezdéséig legalább 2 lezárt félévvel 

rendelkezik, és a beadáskor vállalja, hogy beiratkozik az Edutus Főiskolára a 

2016/2017-es tanévre 

 diplomáját/oklevelét, a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerzi meg; 

 alap-, mester-, másoddiplomás, vagy felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben nappali, 

esti vagy levelező tagozaton vesz részt a küldő intézményben; 

 magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve 

tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik; 

 a küldő intézmény ERASMUS+ ösztöndíjra kiválaszt, illetve akinek a fogadó intézmény 

megfelelő tanulmányi programot tud biztosítani. 

 

Az ösztöndíjról: 

 

 az ERASMUS+ hallgatók ösztöndíjban részesülnek, melynek mértékét a küldő 

intézmény állapítja meg az évenkénti rendelkezésre álló támogatási keret határain 

belül.  

 az ösztöndíj mértéke havi minimum 350 euró, felső határa az Európai Unió Bizottsága 

által megállapított fogadó ország rátájának, valamint az intézmény rendelkezésére álló 

keretösszegnek a függvénye. 

 az ösztöndíj csupán kiegészítő támogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes 

költségeket. 

 pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amely szakok/tanszékek a 2016/2017-es 

tanévre az adott tudományterületen a fogadó intézménnyel megkötött érvényes Inter-

institutional Agreement-tel rendelkeznek. 

 A megpályázható intézmények listája a jelen felhívás mellékletét képezi.  

 

Általános tudnivalók 

 

Az ERASMUS+ ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, mester, vagy 

posztgraduális részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját.  

A hallgató tanulmányi programjának részét nem képező kutatási tevékenység nem 

támogatható. 

A hallgató a teljes tanévet meghaladó, de maximum 12 hónapos ERASMUS mobilitási 

ösztöndíjban akkor részesülhet, ha a tanulmányi program mellett szakmai gyakorlaton is részt 

vesz. 



Egy hallgató a felsőfokú tanulmányai alatt több alkalommal is részesülhet ERASMUS+ 

hallgatói tanulmányi mobilitási ösztöndíjban, azonban az Erasmus hallgatói tanulmányi 

mobilitás jogcímen kapható ösztöndíj együttes időtartama  - a korábbi Erasmus hallgatói 

tanulmányi ösztöndíjas időszakkal együtt  - nem haladhatja meg a 12 hónapot. 

Az ösztöndíj időtartama függ a bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, a küldő 

intézmény rendelkezésére álló támogatási kerettől, az intézmény által meghatározott tervektől, 

valamint a fogadó egyetem tanévbeosztásától. 

A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait 

eredményesen végzi el, a külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény teljes 

egészben, vagy részben elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba 

azt beszámítja. 

Amennyiben a hallgató a szerződésben meghatározott időtartamnál kevesebb időt tölt a 

fogadó intézményben, akkor a küldő intézmény a hallgatót a külföldön le nem töltött napok 

tekintetében az ösztöndíj visszafizetésére kötelezi. Amennyiben a hallgató a 

partnerintézményben fölvett tanegységek teljesítését nem, vagy csak részben tudja  

igazolni, a küldő intézmény a hallgatót az ösztöndíj teljes, vagy részleges visszafizetésére 

kötelezheti.  

A hallgató az ösztöndíj elnyerése után a küldő intézménnyel szerződést köt, mely többek 

között magában foglalja az ösztöndíj pontos időtartamát és a támogatás összegét. Az 

ösztöndíjas köteles az elvégzett kurzusokról, továbbá a kinttartózkodás időtartamáról szóló 

igazolást a hazatérése után a küldő intézménynek átadni. Az ösztöndíjas köteles hallgatói 

beszámolót készíteni, melyet a Támogató (a küldő intézmény, valamint a Tempus 

Közalapítvány) részére az ösztöndíjas időszak lejártát követően 14 napon belül el kell 

juttatnia. 

A pályázat beadási határideje: 

 2016. február 29.,  hétfő 16.00 óra  

 
A pályázat beadásának helye: 

 

A pályázó által aláírt kitöltött űrlapot a mellékletekkel együtt (indexmásolat 

/Neptunból kinyomtatva is megfelelő/, nyelvvizsgabizonyítvány másolata, önéletrajz, 

motivációs levél, esetleges ajánlás)  

 
ZÁRT BORÍTÉKBAN 

a  

tatabányai Campus hallgatóinak Pataki Szilviánál 

(303. iroda)  

a  budapesti Campus hallgatóinak Pongrácz Márta intézményi 

Erasmus koordinátornál 

(Nemzetközi Iroda, 1114 Bp.,Villányi út. 11-13, III. 311. sz.)  

  
kell leadni a fenti határidőig 

 
A pályázók meghallgatására 2016. március első hetében a Villányi úti campuson kerül 

sor, melynek pontos időpontjáról a jelentkezők e-mailben értesítést kapnak. A 

meghallgatás eredményét még aznap közzétesszük. 

 

További információt Pongrácz Márta intézményi Erasmus koordinátortól lehet kapni. 

E-mail: pongracz.marta@edutus.hu 


