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Erasmus+ ösztöndíj

• tanulmányi célú mobilitás 
• szakmai gyakorlat 
• tanulmányi út és szakmai gyakorlat kombinációja 

• az Európai Unió egyik legsikeresebb programja
• 33 éves az Erasmus program
• 10 millió megvalósult mobilitás



Részképzés

• egy szemeszter vagy egy teljes tanév
• képzési szintenként max. 12 hónap
• a PTE európai szerződött partneregyetemeire
• képzési szintnek, szaknak megfelelő kapcsolat
• pályázható helyek listája
• másodévtől (két lezárt félév)
• kreditbefogadtatás
• 470-520 euró ösztöndíj/hó



Szakmai gyakorlat

• nincs fix partnerlista
• szakmai gyakorlatos kereső adatbázisok
• egyéni egyeztetés
• minimum 2 hónap
• képzési szintenként max. 12 hónap
• kreditelismerés/diploma melléklet
• egy lezárt félév után
• nyári gyakorlat
• frissdiplomás lehetőség



Hova mehetek? Hova menjek?

kulturális érdeklődés

nyelvtudás

szakmai fejlődés

anyagi háttér



Mennyi pénzt kapok? 

- Szociális alapú kiegészítő támogatás 
(havi 200 vagy 100 euró)

- Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg 
hallgatók kiegészítő pénzügyi 
támogatása

Tanulmányi célú mobilitás Szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű célországok

520 € 620 €

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia 

(DK), Egyesült Királyság (UK), Finnország (FI), 

Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia 

(NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), 

Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), 

Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália (PT), 

Spanyolország (ES), Svédország (SE)

Közepes megélhetési költségű célországok

470 € 570 €

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), 

Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), 

Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), 

Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), 

Törökország (TR)



Fontos pályázási feltételek

• aktív hallgatói jogviszony (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat)

• a hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is jogosult az anyaintézménynél 
kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására

• Pályázási határidő: részképzésben március 20. (tavaszi forduló)

október 20. (őszi forduló)

szakmai gyakorlatnál folyamatos a beadás

• A pályázás online történik: outgoing.pte.hu

• Pályázáshoz szükséges: önéletrajz, motivációs levél, jó tanulmányi eredmény és 
idegennyelv tudás 

https://outgoing.pte.hu/


Miért érdemes Erasmus+ ösztöndíjra pályázni?



Barátságok
Nyelvtanulás Új kultúrák megismerése

Tolerancia

Nyitottság

Konfliktuskezelés



Önállóság

Önismeret

Rugalmasság

Bulik

Szabadság



Új tanulási formák

Szakmai kapcsolatok

Előny a munkaerőpiacon

Problémamegoldás



Életre szóló kaland ☺



Kitől kérhetek segítséget? 

• kari Erasmus koordinátor
• intézményi Erasmus koordinátorok
• e-mail: erasmus@pte.hu
• honlap: mobilitas.pte.hu/erasmus
• volt Erasmusos hallgatók (beszámolók, adatbázis)
• Erasmus Student Network
• ErasmusPTE Facebook, Instagram

https://mobilitas.pte.hu/kapcsolat
https://mobilitas.pte.hu/kapcsolat
mailto:erasmus@pte.hu
https://mobilitas.pte.hu/hallgatoknak
https://esn.org/
https://www.facebook.com/Erasmus.PTE/
https://www.instagram.com/erasmuspte/



