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Kedves Olvasó!
Ez a kiadvány elsősorban azért jött létre, hogy a teljesség igénye nélkül némi
iránymutatást adjon a rengeteg nemzetközi lehetőség közt, amelyekkel az
egyetemen töltött időd során találkozol vagy találkozhatsz.
A külföldi élmények szerzésével még sose volt könnyebb dolgunk, főleg
hallgatóként. Mára egyes határok fizikailag megszűntek, mások pedig egy
pillanat alatt átléphetők egy üzenet vagy telefonhívás formájában. Az utazás
sose volt gyorsabb és olcsóbb, az úticélok tárháza folyamatosan csak bővül,
akárcsak azoké a szervezeteké, amelyek a mobilitással kapcsolatos igényeket
szeretnék kielégíteni. Mivel a bőség zavarában szintén könnyű elveszni, ez a
kiadvány lenne hivatott egy-két támpontot adni, merre is indulj, ha nemzetközi
kalandra adod a fejed.
Azon felül, hogy egy ilyen tapasztalat jól mutat az önéletrajzban, készülj fel
a veszélyeire is: ha külföldre látogatsz, olyan élményekkel gazdagodsz majd,
amelyek alapvetően változtathatják meg a világról alkotott elképzeléseid.
Enyhe esetben előfordulhat, hogy kíváncsibbá, nyitottabbá, elfogadóbbá válsz,
de ha nagyon erős impulzusok érnek, megeshet, hogy teljesen magadévá teszed
a multikulturális gondolkodás minden alapelvét. Emellett olyan készségeket és
kompetenciákat sajátíthatsz el egy külföldi út során, amelyek megszerzésére
máshol, ilyen kötetlen módon nem biztos, hogy lenne lehetőséged.
De vigyázat! Az utazásra való rászokás gyorsabban történik, mint az ember
hinné; könnyen életformává válik.
Bármilyen módon szeretnéd belecsempészni a nemzetköziséget az egyetemi
éveidbe, a PPK HÖK Külügyi Bizottságához bizalommal fordulhatsz bármilyen
kérdéssel – azért vagyunk, hogy segítsünk, akár emailen, akár személyesen
keresel fel minket.
Reméljük, a kiadványt lapozgatva neked is megjön a kedved, hogy belevágj egy
új világ megismerésébe!
Lantai Judit
elnök
ELTE PPK HÖK Külügyi Bizottság
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Az induláshoz…
Amit elsőként leszögeznénk: ez a leírás csupán útmutatóként
szolgál azoknak, akik nem tudják, hogyan lássanak neki külföldi
utazásuk megszervezéséhez. Természetesen kereshetsz más utat
is a megfelelő ösztöndíj kiválasztásához, de az alábbi tanácsok
mindenképpen hasznosak lehetnek számodra.
1. lépés: Eldönteni, mi a célod egy külföldi úttal
Ez némileg triviálisnak tűnhet, mégis legtöbbször ez nehezíti meg legjobban
a továbbhaladást. Sokan rögtön célországot választanak maguknak, és ehhez
keresnek megfelelő ösztöndíjakat, ami nem feltétlenül rossz megoldás, de
biztosan nem a legcélravezetőbb. Azt, hogy milyen lehetőségek tárulnak
eléd mint az ELTE hallgatója, nehéz lenne összefoglalni, de három alapvető
csoportot mégis meg tudunk határozni: külföldi tanulmányutak (ideértve
a szakmai gyakorlatokat, nyelvtanfolyamokat is), kutatási lehetőségek és az
önkéntes és fizetős munkák.
2. lépés: A megfelelő ösztöndíj kiválasztása
Hacsak nincs leküzdhetetlen vágyad, hogy valamelyik országban tölts el többkevesebb időt, a következő lépés a megfelelő ösztöndíjtípus kiválasztása. A
paletta igazán széles, de ha már vannak konkrét elképzeléseid, máris könnyebb
leszűkíteni a kört. Ennél a lépésnél már sokkal több tényezőt figyelembe kell
venned: az ösztöndíj leírása után máris érdemes áttekinteni, vajon minden, a
pályázati kiírás által támasztott kritériumnak megfelelsz-e. Ha nem, felesleges
több energiát fektetni a további tájékozódásba. Ha olyan ösztöndíjat választottál,
amelynek több lehetséges célországa is van, ki kell választanod a számodra
legmegfelelőbbet. Érdemes olyan szempontokat is figyelembe venni, mint
az oktatás és az ország nyelve, a távolság és a várható költségek, valamint az
ösztöndíj összege és ütemezése, ha az országonként változó. Nem mellékes
tényező az ösztöndíj időtartama: ez néhány naptól a teljes egyetemi képzésig
terjedhet.
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3. lépés: A pályázat elkészítése
Ha megvan a kiszemelt ösztöndíj, elérkezett az idő, hogy elkészítsd a
pályázatodat. A felvázolt lépések közül valószínű, hogy ez fog leginkább
megterhelni, ezért ennek a témakörnek egy külön fejezetet szenteltünk (ld. az
Általános pályázati tájékoztató című részt).
4. lépés: Előkészítő lépések
Ha megkaptad az értesítést, hogy elnyerted a pályázatot, még korántsem
szabad hátradőlnöd. Olyan feladatok várnak rád, mint a kapcsolatfelvétel
a koordinátorral, az útlevél/vízum beszerzése, a szálláskeresés, a megfelelő
mennyiségű

valuta

átváltása,

az

utazás

megtervezése,

a

nemzetközi

diákigazolvány kiváltása, és amennyiben szükséges, egyeztetés szakod oktatóival
az ideiglenes távollétről. Ha úgy érzed, hogy önerőd és az ösztöndíj összege nem
lesz elegendő az út, a szállás és a járulékos költségek finanszírozására, kiegészítő
támogatások után kell nézned. Ebben az egyetem is igyekszik segítségedre
lenni: ennek részleteit az ELTE vs. nemzetköziség című fejezetnél találhatod meg.
5. lépés: A visszaérkezés után
Az ösztöndíj időtartamára vonatkozó teendőket most nem részletezzük, ezt
ideális esetben már úgyis jól fogod ismerni. Azonban nagyon fontos, hogy a
legtöbb ösztöndíj még nem zárul le a visszaérkezéssel. Több esetben is kell
beszámolót írnod arról, milyen tevékenységet végeztél a határainkon túl, ez
sokszor az anyagi támogatás előfeltételét is jelenti.

Általános pályázati tanácsok
Amennyiben pályázni kívánunk, fontos tudni, hogy honnan és
kitől lehet begyűjteni az információkat, és főleg időben megkapni
őket. Minél konkrétabb, tényszerűbb a pályázat, annál nagyobb az
esély a támogatásra. Már korábban említettük, hogy a pályázatírás
megkezdése előtt arra is ügyelned kell, hogy az ösztöndíj által kiírt
minden kritériumnak megfelelsz-e.
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A

l a p e l v e k

:

1. Pontosság: határidő után beérkezett pályázatot nem fogad el a bíráló
bizottság, ezért az anyag összeállítását a lehető legkorábban el kell kezdeni.
2. Teljesség: a pályázatnak valamennyi szükséges elemet tartalmaznia
kell. Ha csak egy melléklet, vagy az űrlap egy sora kimaradt, formai
hibára hivatkozva nem bírálják el a pályázatodat. Az aláírás mindig a
szöveg legvégén, a keltezés után szerepel, hiszen ezzel igazolod, hogy a
fentebb található tartalom hiteles. Komolyabb pályázatoknál már a rossz
oldalszámozású pályázatot is formailag hibásnak tekintik.
3. Igényesség: Bár kétségtelenül a tartalom a legfontosabb, nagy hangsúlyt
kell fektetni a pályázat külső megjelenésére. Fontos, hogy igényesen
formázott, külalakjában koherens megjelenésű anyagot adj le.
4. Hitelesség: A pályázati anyagban soha ne tüntess fel valótlan információt,
mindig büntetőjogi felelősséged tudatában írd alá a leadni szánt anyagot.
FONTOS! A pályázatokhoz sok olyan dokumentumot is csatolni kell, amelyek
beszerzése rendkívül időigényes, akár egy hétnél tovább is eltarthat. Ugyanilyen
sürgető az űrlaphoz való hozzájutás, mert az kérhet olyan információt is, amit
valamelyik hivatalból kell kérvényezni, és ennek kiadása sok időbe telhet. Így
célszerű a pályázást minél korábban megkezdeni, és leadási idejét úgy időzíteni,
hogy az megközelítőleg egy héttel a tényleges határidő előtt legyen, ily módon
biztosítva az időt magunknak az esetleges hiányok, a bürokrácia csapdájában
vergődő iratok pótlására.
Néhány jó tanács: mivel egyetemi pályafutásod során több ösztöndíjat is
megpályázhatsz, érdemes egy sablont készítened, amit később kiegészíthetsz
az adott ösztöndíj megpályázásához szükséges részletekkel. Az is fontos, hogy a
pályázat ne legyen terjengős: gondolj bele, hogy a bíráló bizottság akár több száz
pályázat közül választja ki a legjobbakat, ezért ők is a tömören megfogalmazott,
lényegi információkra kíváncsiak.

Természetesen a külföldi ösztöndíjak elnyeréséért folytatott
küzdelmedben nem maradsz egyedül: a kari HÖK Külügyi Bizottságát
bármikor keresheted a kérdéseiddel a kulugy@ppkhok.elte.hu címen.
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Pár Praktikus Külügyes tipp
B

i z t o s í t á s

Még ha nem is tervezed, hogy egy kórházban vagy rendelőben tölts akárhány
napot, jobb, ha kötsz valamilyen biztosítást a kiutazás idejére, mert ha mégis
úgy hozza az élet, elég kellemetlen helyzetbe tud sodorni a hiánya.
De ha valamilyen okból kifolyólag ezt nem is szerzed be, az ingyenes Európai
Biztosítási Kártyát mindenképp váltsd ki! Ezzel az Unió 28 tagállamában, Izlandon,
Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban ideiglenes ott-tartózkodás esetén az
adott országban biztosított személyekkel azonos feltételek és költségek mellett
(egyes országokban térítésmentesen) férhető hozzá az állami egészségügyi
ellátás, amennyiben az orvosilag indokolt.
A kártyát az Egészségbiztosítási Pénztárakban lehet igényelni.

A

l b é r l e t

Ha a program során nem biztosítanak szállást, egy kellemes ideiglenes
lakóhely találása bizony nem a legkönnyebb feladat. Érdemes felkeresni az
olyan oldalakat, mint a craigslist (http://craigslist.org) vagy a couchsurfing (http://
couchsurfing.org). Előbbin, ami egy kvázi szobatárs/albérlőkereső, akár az egész
kint tartózkodásra találhattok átmeneti otthont, míg az utóbbi nagyon jól jöhet
a hostel ingyenes alternatívájaként, ameddig nem találtok biztos lakóhelyet.

P

é n z u t a l á s

Külföldről/külföldre utalni bizony nem kis anyagi megterhelés, de néha
elengedhetetlen, ha az ember huzamosabb időt tölt egy másik országban. Ezt a
plusz terhet próbálja meg levenni felhasználói válláról a TransferWise.
Egy egyszerű peer-to-peer megoldással összepárosítják a pl. Magyarországból
Nagy-Britanniába és a Nagy-Britanniából Magyarországra érkező utalásokat,
így a szolgáltatásuk igénybevételével a mindenkori középárfolyamon lehet
pénzt küldeni. Az utalás egyetlen költsége egy mindössze 0,5%-os díj, de
diákként például ingyen utalhatod a tandíjadat is.
https://transferwise.com/en
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U

t a z á s

Alapvetően három utazási módot érdemes napjainkban számításba venni: a
repülőt, a vonatot és a buszt.
Nyilván a repülés a legkényelmesebb és a leggyorsabb, ám ha az ember nem
gondolkodik időben, a legdrágább is, nem is beszélve a csomagok limitált
súlyáról. Szerencsére, ha hónapokkal előre tudod, mikor szeretnél utazni, már
egészen olcsón tudsz jegyet foglalni, - fapados járatokra lehet, hogy olcsóbban
is, mintha más utazási módot választanál.
Érdemes például a Wizz Air (www.wizzair.com), a Ryanair (www.ryanair.com)
és egyéb kifejezetten fapados járatokra specializálódott társaságok honlapját
folyamatosan figyelni, ugyanis az árak rugalmasan, naponta változnak.
Európán belül nagyon könnyű vonattal is utazni, alapvetően jól kiépített
infrastruktúra jellemző a legtöbb ösztöndíj célországára. A vonattársaságok
egyes országokban (pl. Németországban) hajlamosak akciósan árulni a jegyeket,
ha egy adott területen (pl. tartományon) belül utazol.
Ha felmerült benned, hogy a következő európai kalandodon kipróbálnád ezt a
közlekedési módot, bővebb információt, menetrendeket az InterRail honlapján
találsz (http://www.interrail.eu/).
A leghosszabb és a legkényelmetlenebb utazásokra lehet felkészülni, ha
buszozásra adod a fejed, de ne feledjük az előnyeit sem: a lehetőségek közül ez
általában a legolcsóbb, és rengeteg szép tájat láthatsz, miközben utazol.
Az OrangeWays (www.orangeways.com) például Európa-szerte rengeteg
országba indít menetrendszerinti járatokat, de van több más cég is a piacon.

T

ö m e g k ö z l e k e d é s

Érdemes minden városban beruházni havi bérletre, hiszen ha tudsz is vezetni,
az autódat nagy valószínűséggel nem viszed magaddal – a felfedezőutakhoz
viszont jól jön, ha nem csak a két lábad tudod használni.
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Európa esetében sok helyen szóba jöhet a kerékpár is alternatívaként; rengeteg
nagyvárosban (pl. Berlin, Hamburg, Párizs, stb.) nyílt Facebook csoportokon
keresztül is egész olcsón juthatsz már használt biciklikhez, amivel a kinn
tartózkodás idején kerekezhetsz – és ha már nem kell, ugyanitt túl is adhatsz rajta.

ELTE vs. nemzetköziség
Mint a legtöbb hallgatót külföldre küldő magyarországi egyetem, az ELTE
széles és kiterjedt partnerhálózattal rendelkezik Európán belül és azon kívül is.
A rengeteg bilaterális szerződésről és az aktuális, egyetemi szinten meghirdetett
ösztöndíjakról a rektori hírlevélből és ezen a linken tájékozódhattok:
http://www.elte.hu/egyuttmukodes
A különböző külföldi utak megvalósításának elősegítésére - legyen az
konferencia, nyári egyetem vagy mondjuk egy cserediákprogram – több
pályázati lehetőség is kínálkozik az intézményben.
Egyrészről ott vannak a kari kulturális, tudományos és sport ösztöndíjak,
amelyekre félévente lehet jelentkezni.
A pályázatot a Diákjóléti Bizottság írja ki, így érdemes figyelni a HÖK honlapját
(http://ppkhok.elte.hu/), illetve Facebook oldalát az aktuális felhívásokért.
A pályázás feltétele mindössze annyi, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezz és a PPK legyen a juttatási alapkarod.
Hasonlóképp érdemes megpályázni az egyetemi kulturális ösztöndíjat, amelyet
a rektor és az ELTE EHÖK elnöke ír ki. Erről friss információt mindig az EHÖK
honlapján (http://ehok.elte.hu/) találhatsz.
Az Erasmus+ keretében megvalósuló ösztöndíjprogramok támogatására pedig
igényelhetsz szociális kiegészítő támogatást, illetve a fogyatékkal élő vagy
tartósan beteg hallgatók is folyamodhatnak további hozzájárulásért. Ennek
részleteit az Erasmus+ fejezet alatt találhatod.
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Európai Uniós Projektek
Tempus Közalapítvány
(TKA)
A Tempus Közalapítvány koordinálja többek közt az olyan
programokat, mint az Erasmus, a Campus Hungary és a CEEPUS.
Céljuk

a

nemzetközi

oktatási-képzési

együttműködések

és

mobilitások ösztönzése, az oktatás és képzés korszerűsítését, a
minőségi fejlesztést célzó törekvések támogatása, az európai
dimenzió

erősítése

az

oktatásban,

a

szakképzésben

és

a

humánerőforrás-fejlesztésben.
Elérhetőségek:
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Levélcím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Telefon: (+36 1) 237-1300
fax: (+36 1) 239-1329
Infóvonal: (+36 1) 237-1320
E-mail: info@tpf.hu
Internet: www.tka.hu

Erasmus+
Az Európai Unió mobilitást támogatói programjai közül az Erasmus mára már
fogalommá vált a nemzetköziség iránt érdeklődő hallgatók körében.
2014-től, az Erasmus+ program elindításától minden képzési szinten (BA, MA,
PhD) 3-10 hónapos részképzésre vagy 2-12 hónapos szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
A kettő kombinációja is megvalósítható, de ebben az esetben is maximum 12
hónapot tölthetsz kint az adott képzési szint ideje alatt. A bírálat során előnyt
élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban Erasmus vagy
Erasmus+ programban.
A pályázás a Neptun Erasmus felületén keresztül zajlik, oda kell feltölteni a
szükséges dokumentumokat (pályázati adatlap, önéletrajz, motivációs levél,
nyelvtudást igazoló dokumentum).
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A pályázatokat általában február elején hirdetik meg, a határidőt pedig a tanszék
állapítja meg, általában február végére esik, ekkor kell jelentkezni (részképzés
esetén) a tanév őszi és a tavaszi félévére is.
Rengeteg hasznos információt találhattok általában véve a programról az
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda honlapján: http://www.eplusifjusag.hu/
TANULMÁNYI RÉSZKÉPZÉS
Az Erasmus+ program keretében lehetőséged nyílik a PPK Európai Uniós és
más partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, azaz a külföldi
egyetem teljes jogú polgárává válni a pályázott időtartamra. Ez annyit tesz, hogy
a partnerintézményt a saját hallgatóival megegyező státuszban látogathatod,
nem kell tandíjat fizetned, és a kint teljesített vizsgák az itthoni tanulmányi
előmeneteledbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók.

P

á l y á z a t i

f e l t é t e l e k

:

‹‹ magyar állampolgárság vagy letelepedési/tartózkodási engedély
‹‹ a kiutazás idején 2 lezárt félév
‹‹ a kiutazás félévében aktív ELTE-s hallgatói jogviszony
‹‹ a tanszéki követelményeknek való megfelelés

Á

l t a l á n o s

b í r á l a t i

s z e m p o n t o k

:

(Ez változhat pályázási időszakonként, mindig figyeld az aktuális kiírást!)
‹‹ nyelvtudás
‹‹ tanulmányi eredmény
‹‹ szakmai tájékozottság és aktivitás (gyakorlati tapasztalatok, tudományos
diákköri munka, publikáció, stb.)
‹‹ motivációs levél
‹‹ közéleti

tevékenység

(pl.

hallgatói

önkormányzatban

vagy

egyéb

szervezetben végzett tevékenység, beérkező Erasmus hallgatók mentori
feladatainak ellátása, vállalása, stb.)
Az Erasmus+ pályázatról két szinten születik döntés: először a PPK Nemzetközi
Kapcsolatok és Projektek Bizottsága elé kerül, ahol meghatározzák a kari
sorrendet. A második körben az egyetem Hallgatói és Oktatói Mobilitási
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Bizottsága dönt az ösztöndíjakról, a kari rangsor alapján.
Figyelem! Erasmus ösztöndíj esetében csak azok a helyek élnek, amelyeket
a tanszékek az adott időszakban meghirdetnek. Ezekről mindig az épp
zajló

pályázás

idején

tudsz

tájékozódni,

de

támpontot

adhat

a PPK

partneregyetemeinek listája.
Ezt, és sok más hasznos, PPK specifikus információt megtalálhatsz a 2014/15-ös
tanév pályázati kiírásánál:
http://www.ppk.elte.hu/2014/09/09/erasmus-palyazat-20142015-oszi-fordulo/
FONTOS! Nem garantálható, hogy az itt felsorolt bármelyik link alatt leírtak az
elkövetkező időszakok alatt is érvényesek lesznek, de segíthetnek a tervezésben.

H

a

s i k e r ü l t

…

Jelentkezés a partneregyetemre
Az ösztöndíj és támogatás elnyerése nem jelenti automatikusan a kiutazást,
jelentkezned kell ugyanis a partnerintézménybe is. A partneregyetemek nagyon
kivételes esetektől eltekintve mindenkit fogadnak, ez inkább csak adatgyűjtést
szolgáló, de fontos lépés, ahol elsősorban a leadási határidőre kell figyelni.
A partnernek a kari koordinátor küldi ki a jelölést, és általában a fogadó
intézmény ad további tájékoztatást a jelentkezés menetéről, de gyakran enélkül
is el lehet indítani a folyamatot – erről a fogadó fél honlapján lehet további
tájékoztatást kapni.
Leggyakrabban csak egy jelentkezési lapra és a tanulmányi szerződésre van
szükség, esetleg az eddigi tanulmányokról szóló igazolásra.
A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli
tanulmányi szerződést (Learning Agreement) kell kötnöd az egyetemmel. A mobilitás alatt
végzett tevékenységnek illeszkednie kell a képzési tervedbe, azaz fontos, hogy
a kint szerzett kreditjeid beszámíthatóak legyenek az itteni előmeneteledbe. A
küldő intézmény, azaz a PPK kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt,
teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
A tanulmányi szerződést mindig az ELTE által adott formanyomtatványon
kell kitölteni, akkor is, ha a másik fél is felajánl egy dokumentumot. A
szerződést a szakos koordinátor jóváhagyása után a nemzetközi és tudományos
dékánhelyettes írja alá.
Szakmai gyakorlatra utazók képzési szerződését három fél írja alá: a hallgató,
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az ELTE és a fogadó intézmény, az alapelvek megegyeznek a részképzésre
utazókra vonatkozó alapelvekkel.
Ösztöndíj
Az ösztöndíj első 90%-ához akkor juthatsz hozzá, ha a Nemzetközi Képzési és
Mobilitási Osztály megkapta tőled a támogatási szerződés két eredeti példányát,
a mindenki által aláírt tanulmányi vagy képzési szerződést, az Európai
Egészségbiztosítási Kártya másolatát és az aktív félévedről szóló igazolást. A
fennmaradó 10%-ot a megérkezés és valamennyi dokumentum leadása utána
lehet megkapni.
A tanulmányi szerződés módosítása
A kiutazás után kiderülhet, hogy bizonyos kurzusok mégsem indulnak vagy
egybeesnek más kurzusokkal, ilyenkor a tanulmányi szerződést meg kell
változtatnod. A változtatás után véglegessé válik az eredeti szerződés, ennek a
teljesítését kérik számon, azaz a végén a tanulmányi teljesítmény igazolásán
ugyanezeknek a tárgyaknak kell majd szerepelni.
Kivételes tanulmányi rend
A külföldön töltött félév ideje alatt kivételes tanulmányi rendet kell kérned. Két
különböző űrlapon lehet kérni egyrészt a kint végzett kurzusok elfogadását,
másrészt ha vannak itthon végzett kurzusok, azoknak a többiektől eltérő
módon történő teljesítését. Mindkét esetben az itthoni kurzus oktatójának kell
jóváhagyni az elfogadást, az első esetben ezután automatikus az elfogadás, a
második esetben pedig a Tanulmányi Bizottság dönt a kérvényed sorsáról. A
kurzusokat a Neptunban nem kell felvenned.
A kinti kurzusokat a kérelem alapján fogadják el, azokat a krediteket pedig,
amelyeket nem lehet konkrét szakmai tárgyaknak megfeleltetni, szabadon
választhatóként számítják be a tanulmányaidba.
A kint töltött félévről minden esetben fog szerepelni egy bejegyzés a
diplomamellékletben.
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Kiutazás az utolsó félévben
Ha az utolsó félévben szeretnél kiutazni, különösen alapos tervezésre van
szükség, mert az abszolutórium megszerzésének időpontjára nem lehet
halasztást kérni, azaz addig minden kurzust be kell fejezned, és erről igazolást
hoznod.
A lezáráshoz szükséges dokumentumok
A kinti tanulmányaid befejezésekor a fogadó egyetem kiállítja a hallgatói
teljesítményről szóló igazolást. Az ELTE dokumentumai között található ehhez
egy formanyomtatvány, de általában nem ragaszkodnak ehhez a változathoz, az
ottani formátum is megfelelő.
Az ösztöndíj szempontjából szintén fontos a kinn tartózkodás időtartamának
igazolása, hiszen az igazolás alapján számítják ki az ösztöndíjad végleges
összegét a kint eltöltött napjaid után. A megmaradt 10% arányos részét ezután
lehet utalni.
Amikor valamennyi dokumentum megérkezik, a hallgatói teljesítmény
igazolása alapján a szakos koordinátor aláírja a koordinátori igazolást, amiben
igazolja a beszámításokat.
Nyelvi kompetenciák ellenőrzése
Az

Erasmus+

létrehozásakor kötelezővé

tették a

nyelvi

kompetenciák

ellenőrzését egy online felmérés keretében a kiválasztás és a hazaérkezés
után is. Ezzel szeretnék majd lemérni, mennyit segít az adott nyelvben való
fejlődésben a kint töltött idő.
Az Erasmusszal járó tanulmányi adminisztrációval kapcsolatos információkat
összegyűjtve megtalálhatod a Tanulmányi Osztály letölthető dokumentumai
közt:
https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/let-lthet-dokumentumok
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Ö

s z t ö n d í j a k

Az ösztöndíj összege dinamikusan változik, országtól és kinn töltött időtől
függően.
• Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország,
Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország egyetemeire utazók
számára havi 500 euró;
• Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland,
Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország
egyetemeire utazók számára havi 400 euró;
• Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia,
Szlovákia egyetemeire utazók számára havi 300 euró ösztöndíj folyósítható.
Támogatást maximum 5 hónap idejére kaphat az adott hallgató.
Ha esetleg nem kapod meg a hozzájárulást/már elhasználtad az ösztöndíjas
hónapjaid, igényelheted az ún. label student státuszt. Ilyenkor ugyanazok a jogok
(és kötelességek) illetnek meg, mint a támogatást elnyerőket, de sajnos nem
részesülsz az ösztöndíj összegéből.
A külföldön töltött időszak folyamán is ugyanúgy jogosult vagy a PPK-n kapott
tanulmányi ösztöndíjra, pályázhatsz rendszeres szociális ösztöndíjra vagy
egyéb hitel folyósítására.
Pályázhatsz emellett a Tempus Közalapítvány és az ELTE EHÖK szociális
kiegészítő támogatására is. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók
szintén folyamodhatnak az egyetemhez további ösztöndíjért.
Ezek az ösztöndíjak label státuszban is elérhetőek.
A kiírásokat és minden egyéb Erasmust érintő információt megtalálsz az ELTE
hallgatói mobilitással foglalkozó honlapján:
http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob
FONTOS!
Erasmus-hallgatóként külföldön csak akkor vállalhatsz munkát hivatalosan,
amennyiben az adott országban magyarok vállalhatnak munkát. Ez EU-s
szabályozás, nem Erasmusos.
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SZAKMAI GYAKORLAT
A szakmai gyakorlat egy másik európai vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött
gyakorlat idejére ad támogatást. A program célja, hogy segítséget nyújtson a
közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó
ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megismeréséhez.
A fogadó intézmény lehet vállalat, képzőintézmény, kutatóközpont és egyéb
szervezet is. Ezek alól kivételt képeznek az európai intézmények, az Európai
Unió programjaival foglalkozó szervezetek és a hallgató nemzeti diplomáciai
képviseletei (pl. nagykövetség) a fogadó országban. Erasmus mobilitási
támogatást kizárólag nappali szakmai gyakorlatok végzésére (feltéve, hogy a
szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves részeként
fogadja el), és a tanulmányok és a szakmai gyakorlat együttes végzésére lehet
kapni. A fogadó intézménynek nyilatkozattal kell igazolnia, hogy alkalmaz
téged.
Amit még fontos tudnod: a szakmai gyakorlat a tanulmányi célú mobilitástól
teljesen elkülönül, ezért külön dokumentációja és külön finanszírozási kerete
is van.
Hasonlóan az Erasmus részképzés label státuszához, a szakmai gyakorlat is
lehetőséget ad arra, hogy „önfinanszírozó Erasmus hallgató” legyél, vagyis
olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget
tesz, és az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó előnyből részesül, de nem kap
Erasmus mobilitási támogatást.
A program időtartama minimum 2 hónap, felsőfokú szakképzés esetén 2 hét, a
maximális pályázható időszak 12 hónap.
A pályázati feltételek megegyeznek az Erasmus részképzésével.
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:

A részképzésnél említett kategóriákkal megegyező felosztás mentén, az ott
említett összegeknél havi 100 euróval jár több ösztöndíj, ha szakmai gyakorlaton
veszel részt.
Ha a tanév idején töltöd a szakmai gyakorlatot, tanulmányi ösztöndíjra ez alatt
is jogosult vagy az előző félévi eredményeid alapján. A rendszeres szociális
ösztöndíjra, a Tempus és az ELTE EHÖK kiegészítő szociális támogatására,
a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatóknak járó támogatásra pedig
ugyanúgy pályázhatsz, mint részképzés esetén.
A bírálati szempontok szintén megegyeznek a részképzésre vonatkozóval, de
változhatnak pályázási időszakonként.
Az adminisztrációval kapcsolatos bármilyen kérdésben fordulj bátran a PPK
kimenő hallgatóinak mindenkori koordinátorához az
outgoing@ppk.elte.hu
címen!

ERASMUS MUNDUS KÖZÖS MESTERKÉPZÉSEK
Az Erasmus Mundus Közös Mesterképzések (Erasmus Mundus Joint Master
Degrees) során több magas színvonalú európai felsőoktatási intézmény hoz
létre konzorciumokat, amelyek keretében közös, kettős vagy többes diplomához
vezető mesterképzéseket alakítanak ki. A képzésekre a világ minden tájáról
jelentkezhetnek a hallgatók.
Az Európai Bizottság egy-egy Erasmus Mundus mesterképzés esetében
évfolyamonként

13-20

hallgatói

ösztöndíjat

biztosít,

de

ezen

túl

az

intézményeknek lehetősége nyílik további 4 hallgatót fogadni a pályázat kiírója,
azaz az adott konzorcium által kiemeltként kezelt országokból. Ezt a képzés
teljes ideje alatt folyósítják, és plusz utazási/költözési támogatást is nyújtanak.
Az együttműködések listáját, a pályázás menetét, további hasznos információkat
itt találsz:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
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Erasmus around the world
Nijmegen, Hollandia – Hajdú Tamara
tolmácsolásában
(pszichológia BA)
#onceErasmusalwaysErasmus
Életem legnehezebb döntése. Életem legjobb döntése. A legfájdalmasabb
sóvárgás. A legszebb emlékek. Hollandia, Nijmegen, a második otthonom és
minden nap visszavágyok.
Nehéz elképzelni, hogyan tudja megváltoztatni az ember életét fél évnyi
távollét, és szavakba önteni is nehéz. Gondolkodás nélkül újrakezdeném, ha
tehetném, nem a felejthetetlen bulik miatt, nem a barátok miatt, akik örökre a
legjobbak maradnak, nem a csodálatos ország miatt, nem a hollandok irigylésre
méltó mentalitása miatt, nem a biciklik, tulipánok, stroopwafelek miatt és nem
a tökéletes szabadság miatt. Számomra Erasmusra menni olyan volt, mint egy
másik univerzumba lépni, és onnan visszanézni a saját kis világodra, amiben
eddig éltél. Olyan hirtelen tágul ki az ember látószöge, hogy szinte beleszédül. A
két meghatározó társaságom, a mentor csoportom és a kollégiumi lakótársaim,
mind a világ legkülönbözőbb országaiból jöttek a saját történelmükkel,
ételeikkel, szokásaikkal, vicceikkel és elképzelésükkel a világról. Minden nap
akadt valami, amire rácsodálkozhattunk, mennyire különbözünk, és mennyire
egyformák vagyunk bizonyos dolgokban. Megtapasztaltuk a sztereotípiák
igazságalapját, amik megunhatatlanul a legmókásabb pillanatok táptalajául
szolgáltak. Nagyon nehéz volt itthon elbúcsúzni és elindulni az ismeretlenbe,
de még százszor olyan fájdalmas volt a hazafelé tartó gépre felszállni, és azóta is
fáj egy kicsit minden egyes nap, amiért nem is lehetnék hálásabb.
Ez az élmény megváltoztatott a szó legszorosabb értelmében, és meghatározza
azóta is, hogy ki vagyok én. Soha többé nem lesz elég az a tudás, amit a
könyvekben és a hírekben olvasok, soha többé nem lesz elég az, amit éppen látok
és ahol éppen vagyok. Nem csak egyszer voltam Erasmusos, most már örökké
az leszek. Lehetetlen elmesélni, ezt csak megélni lehet. A legcsodálatosabb fél
évem volt, dank u wel!
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Barcelona, Spanyolország – Ritter Sára Anna
első benyomásai
(pszichológia BA)

Még csak 2 hónapja költöztem ki Barcelonába, de olyan, mintha már fél éve itt
lennék, annyi minden történt.
Külföldön lakni azért is jó, mert akkor is történik valami, ha éppen nem történik
semmi – vagyis, egy szimpla vacsora vagy otthoni pár fős összejövetel is örök
emlék marad. Több okból jöttem Erasmusra: hogy fejlődjön a spanyoltudásom,
hogy kicsit kimozduljak az otthoni rutinból, hogy világot lássak, hogy később
az önéletrajzomba beleírhassam, hogy külföldön is tanultam. De amióta
ideérkeztem, rájöttem, hogy leginkább egy dolgot élvezek, és az a nemzetközi
társaság. Nincs is jobb annál, mint amikor a francia, olasz, török, holland,
palesztin, német és dél-amerikai barátaiddal töltesz el egy estét egyikőtök
lakásában, és egymás után hangzanak el a sztereotípiákon alapuló viccek,
amit egymás fejéhez vágtok, majd mindenki hangosan felnevet. Egy szimpla
egynapos kirándulás egy közeli kisvárosba is óriási élményt nyújt. Rengeteg
mindent tanulok az egyetemen, olyan tárgyakat igyekeztem felvenni, amiket
otthon nem oktatnak, de mégis a legtöbb tudást, informálisan, a más kultúrákból
származó barátaimtól kapom.
Ezért ajánlom mindenkinek, hogy jelentkezzen Erasmusra – igazából teljesen
mindegy, hogy hová mész, nemzetközi barátaid garantáltan lesznek!
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Barcelona, Spanyolország – Vincze Tímea
szemével
(rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc)

Amikor leadtam a jelentkezésem az Erasmus-programra, nem is tudtam,
mekkora fába vágtam a fejszémet. Majd miután megtudtam az eredményt,
kicsit

elbizonytalanodtam:

spanyol

nyelvtudás

nélkül

megyek

tanulni

Barcelonába? De szerencsére az EILC-pályázatom is sikeres volt (Erasmus
Intensive Language Course), így a kiutazás után pár nappal egy intenzív katalán
tanfolyamba csöppentem. Így aztán nemcsak az addig nem létező katalántudásomat fejleszthettem, hanem már ott megismerkedtem több Erasmusossal
is.
Rekreáció szakosként az ottani egyetem testnevelési karára kerültem, és
igyekeztem főleg gyakorlati, sportos tárgyakat választani. Szerencsére az egyetem
koordinátora bármikor szívesen fogadott minket, és mindenben segített, így
ha bármi probléma adódott, azt megoldottuk. Hasonló tapasztalataim vannak
a diákokról és a tanárokról is. Mindenki kedves, segítőkész és befogadó volt,
ha valamit nem értettem meg az órán, akkor elmagyarázták lassabban, vagy
megpróbálkoztak az angollal.
Természetesen nem csak az egyetemen töltöttem az időmet Barcelonában nem
lehet unatkozni, a város annyira sokszínű és mozgalmas. Az ESN helyi képviselete
rengeteg programot szervez, heti rendszerességgel vannak összejövetelek,
különböző bulik, és Erasmusos utazások is. Így jutottam el Madridba is, a többi
Erasmusossal együtt, aki akkor valamelyik spanyol egyetemen töltötte a félévet.
Összességében véve rengeteg élménnyel lettem gazdagabb a kint töltött
félévnek köszönhetően, és persze sok baráttal is a Föld számos országában. Így
én mindenkit bátorítok a pályázásra, mert külföldön tanulni nagyszerű dolog,
ne szalasszátok el a lehetőséget!
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Padova, Olaszország – Bodnár Vivien és az
Erasmus: Tanulmányi részképzés
(pszichológia BA)
# erasmusisnotoneyearinyourlifebutyourlifeinoneyear
Nehéz leírni életed legmeghatározóbb élményét és valóban igaz az, hogy az,
aki nem vett részt csereprogramban, az nem igazán fogja érteni, hogy mi is az
a bűvös, nehezen meghatározható csoda, amit nekem volt lehetőségem kétszer
is megélni.
Először 2010. szeptemberében indultam neki az ismeretlennek. Eleinte
négy hónapot készültem eltölteni az Universitá degli Studi di Padova padjait
koptatva, azonban hamar módosítottam a tervezett időtartamot, először a
4-ről 5 hónapra majd az első havi tartózkodásomat követően a maximálisan
lehetséges 10 (+1 nyaralás) hónapra váltottam meg a jegyem. Ez úgy gondolom,
hogy már önmagában elég beszédes és egyébként is próbálom tényekkel
tarkítani mondandómat, mert ha arra vetemednék, hogy leírjam, hogy
mennyire éreztem jól magam és mekkora élményben volt részem, akkor annak
több oldalnyi csöpögős ömlengés lenne az eredménye.
A kint tartózkodásomról egy-két konkrét tény: Először kollégiumban (300 euro/
hó) laktam, majd albérletben (350 euro+ rezsi/hó) és csodás volt mindkét létformát
megtapasztalni. Elég szerény olasz tudással utaztam ki (a nyelvi teszten kemény
A2-es szintet produkáltam), azonban ennek ellenére a negyedik hónap végére
képessé váltam arra, hogy levizsgázzak fejlődéspszichológiából szóban jelesre
(29/30) és a 10. hónapot követően letettem a felsőfokú nyelvvizsgát. Azt
gondolom, hogy Olaszországban, részben köszönhetően a helyiek türelmének,
bátorításának és nem utolsósorban luent angoljának, az is megtanul olaszul,
aki nem akar. A kemény egyetemi (azért hozzátenném, hogy a félévenkénti 4-5
kurzus elvégzése sem lebecsülendő, hiszen bevágni egy könyvet egy eleinte
kínainak ható nyelven nem kevés időt és energiát emészt fel) és nyelvórák
mellett

természetesen

igyekeztem

kihasználni

minden

szabadidőmet,

köszönhetően a padovai ESN-nek (Erasmus Student Networknek) beutaztam szinte
egész Észak-Olaszországot, eljutottam Szicíliába, Firenzébe, Rómába, síeltem
az Alpokban és buliztam Szlovéniában. Sokat kirándultam, megismerhettem
a környéket kulturális és természeti szempontból, rengeteget buliztam, és ami
a legfontosabb, életre szóló barátságokat kötöttem! Igen, nagyon sok barátom
lett a világ minden tájáról, és ezekben a barátságokban az a legszebb, hogy
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ilyen típusút még csak nem is ismertem korábban. Az, hogy idegen környezetben,
osztozol a bizonytalanságban tőled teljesen különböző emberekkel, akikkel
kölcsönösen egymásra vagytok utalva, és akikkel 0-24 órás kapcsolatban vagy,
olyan élményt nyújt, amivel a hagyományos barátságok nem rendelkeznek. Nem
rosszabbak, nem jobbak, csupán nagyon mások, és szerintem egyszer mindenkinek
kellene, hogy legyenek ilyen „más” barátai. 2011. augusztus óta számtalanszor
láttam viszont a „másmilyen” barátaimat, egy szilveszter Berlinben, egy másik
Budapesten, kirándulás Marseille-ben vagy épp Drezdában, síelés Szlovéniában,
vagy éppen egy városnézés Bécsben mindig megfelelő alkalom volt arra, hogy
összegyűljünk. Azóta, hogy hazatértem, igyekeztem mindig valahol viszontlátni,
újrakreálni ezt a bűvös élményt. Ezen vágyamat egyrészt az Erasmus barátaim
viszontlátása, másrészt a magyar ESN ELTE-be való belépés táplálta és hát nem
kellett sokat várnom arra, hogy megismétlődjön a csoda!
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Sevilla, Spanyolország – Bodnár Vivien és az
Erasmus vol. 2.: Szakmai gyakorlat
(pszichológia MA)
2014. januárjában, hosszas keresgélés és egyeztetések után ismét útra keltem,
ezúttal a kicsit távolabbi spanyol földre. Ez egy jutalomnak hatott a közel egy éves
kilátástalannak ható szervezésért. Megjegyezném, hogy nagyon nehéz szakmai
gyakorló helyet találni, főleg a pszichológia/egészségügy területén, azonban
mindenképpen megéri, és ha szükséges volna, akkor ezerszer újracsinálnám ezért
a jutalomért. Elég felkészülten, a spanyol nyelvet ismerve, exerasmusosként és
profi ESN-esként indultam neki az újabb kalandnak, így tudatosan alakítottam a
kinti életemet: még itthonról az internetes cserediákok csoportokat kihasználva
szállást foglaltam (300 euro/hó), a munkahelyemmel leegyeztettem mindent
és még nagyrészt értettem is, hogy miről szólnak a fogadó emailek, szóval
kijelenthetem, hogy jóval felkészültebben, tapasztaltabban és persze idősebben
is indultam neki a második Erasmusomnak. Ez alatt nagyon hasonlóan szuper
élmények értek, mint korábban, így ezeket nem részletezném külön, azonban
nem hagyhatok ki egy-két dolgot. Szóval egy gyönyörű, pálmafás városban
töltöttem a telet és tavaszt (ami kellemes tavasznak és nagyon meleg nyárnak
hatott kint), utaztam, buliztam, kirándultam, nyelvet tanultam és persze
dolgoztam. Tudatosan, számító módon „cserkésztem be” a külföldieket, akikkel
nagymértékben bővült a nemzetközi baráti és szociális hálóm és számos új „más”
barátra tettem szert. Még csak most májusban tértem haza, de már volt egy kis
nosztalgiatalálkozó Olaszországban, és hogy itt is kiemeljem a nyelvtanulási
lehetőségeket, meg kell említenem, hogy júliusban letettem a felsőfokú spanyol
nyelvvizsgát, tehát mérhető profitot is termelt a kis kiruccanásom.
Tudom, sokszor felmerül az, hogy az ösztöndíj nem elég, hogy mi van
akkor, ha nem fogok érteni semmit, meg hát nehéz is kilépni a kellemes
otthoni környezetből, ahol anya vasal és főz, és hogy is fogják elfogadni
majd a tárgyaimat? Nekem volt barátnőm, aki kénytelen volt kijönni az
ösztöndíjból, szűkösen, de megcsinálta; én sem értettem anno semmit, ami
hamar megváltozik; továbbá megtanultam főzni (vasalni rájöttem, hogy nem
is feltétlen szükséges), és csúsztam a sulival a tárgyak miatt. Mégis egészséges
felnőtt ember lett belőlem, egy olyan szerencsés ember, aki nem csak direkt és
mérhető dolgokban fejlődött, változott és gazdagodott, hanem rengeteg olyan
élményt is magáénak tudhat, ami nehezen leírható, megfogható, azonban
csodálatos, meghatározó és örök. Olyan dolgokat, amiket nehéz elmagyarázni
azoknak, akik nem voltak még Erasmuson. Az Erasmus ezen összetevőjét nem
lehet elolvasni, meghallgatni, vagy elképzelni, ezt meg kell élni!
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Az ESN Európa legnagyobb, nemzetközi, önkéntes alapon működő hallgatói
szervezete, aminek legfőbb célja a diákcserék támogatása és fejlesztése. Tagjai
egyrészt a külföldi hallgatók szociális és gyakorlati integrációjáért dolgoznak,
másfelől pedig motiválják az itthoni diákokat arra, hogy külföldön tanuljanak.
37 országban, 430 felsőoktatási intézményben vannak jelen, köztük a mi
egyetemünkön is.
Mit nyújthat számodra?
Valószínűleg ez lesz az a szervezet, amelyiktől az Erasmusod során a legtöbb
segítséget kapod majd, mentoraik Európa szerte igyekeznek elérni, hogy a
nemzetközi hallgatók számára a kint tartózkodásuk felejthetetlen élménnyé
váljon.
Ha pedig te is úgy érzed, hogy szívesen kipróbálnád magad önkéntesként,
ismerkednél külföldi hallgatókkal és gyakorolnád a nyelveket, akkor csatlakozz
te is, és legyél az ESN ELTE mentora!
Bővebben:
www.esn.org
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Ahogy olvashattad, főként a nálunk tanuló külföldi diákok segítésére jött
létre a mentorrendszer. Ez legtöbbször kimerül olyan alapvető dolgokban,
mint az albérlet keresése, a város megismertetése, programok szervezése,
melyek során nem csak a mentorokat, hanem a többi külföldről érkezett
diákot is megismerhetik, továbbá szükség esetén a mentorok segíthetnek a
tárgyfelvétellel és egyéb tanulmányi ügyekkel kapcsolatban is. A mentorgárda
a kar hallgatóiból áll, ők azok, akik közvetlen kapcsolatban állnak a külföldi
hallgatókkal (a bejövő hallgatók koordinátorán kívül).
Ahhoz, hogy mentor lehess, a félévente meghirdetett pályázási időszakban
jelentkezhetsz a kari főmentornál. Maga a felvétel két részből áll: először is
egy önéletrajzot és motivációs levelet kell elektronikus formában elküldeni a kari
főmentornak. Ezt követi egy szóbeli elbeszélgetés, ami többnyire idegen nyelven
zajlik és különböző szituációs gyakorlatokra kerül sor. Sikeres felvétel után a
jelentkező belépő mentor státuszt kap, mellyel már dolgozhat a kar többi, aktív
mentorával közreműködve.
A mentori munka önkéntes, nem jár érte fizetés. Megfelelő munkavégzés esetén
az Erasmus pályázásnál plusz pontokat is kaphatsz, az aktivitásod függvényében.
A mentorok felvételéért, illetve a velük való kapcsolatért a kari főmentor a
felelős. A külföldi hallgatók az ő munkája révén jutnak mentorhoz, illetve ő
informálja a mentorokat minden fontos tudnivalóról, továbbá koordináljak a
külföldieket érintő rendezvényeket is.
Általában az a cél, hogy minden hétvégére legyen valamilyen közös program,
ami fakultatív lehetőség a külföldieknek. Ezek egy része egy- vagy többnapos
rendezvény országon belül, de van néhány külföldi utazás is (pl. Prága, Bécs).
Azokon a hétvégéken, amikor nincs kirándulás, általában Budapesten belüli
programok vannak, múzeumlátogatások, közös strandolás.

A mentorrendszerről további információkat kaphattok a mindenkori kari
főmentortól a mentor@ppkhok.elte.hu címen!

25

Iránytű 2014/2015

C
P

CEEPUS

e n t r a l

r o g r a m

E

f o r

u r o p e a n

U

E

x c h a n g e

n i v e r s i t y

S

t u d i e s

A magyar CEEPUS Nemzeti Iroda
a TEMPUS Közalapítvány keretein
belül működik. A programban a
részt vevő
intézményei,
létrehozott

országok felsőoktatási
tanszékei
hálózatok

által

nyerhetnek

támogatást. A hallgatók és oktatók
a

már

belül

elfogadott
utazhatnak

hálózatokon
ki

partnerintézményhez,
intézmény

valamely
a

fogadási

erejéig. A programban
országok

a

Ausztria,

következők:

fogadó
keretének
résztvevő
Albánia,

Bosznia-Hercegovina,

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország,
Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
A CEEPUS program sajátos rendszeréhez tartozik az is, hogy az ösztöndíjas
hónapokat használja mértékegységként. A résztvevő országok kormányai
mindig önmaguk állapítják meg, hogy az adott évben mekkora lesz az a keret,
melyet a program finanszírozására szánnak. Ezt hónapokra osztják; ez lesz a
valamennyi beutazó ösztöndíjas által igénybe vehető hónapok száma. Itt tehát
nem a megpályázható ösztöndíjas helyek szabnak határt, hanem az, hogy az
előtted pályázó ösztöndíjasok hány hónapot vettek igénybe az adott éves
keretből.
A csereprogram célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási
intézményei (egyetemek és főiskolák) számára vendégtanárok fogadását,
diákcseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken
való közös részvételt, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai
kapcsolatainak erősítését és bővítését. A hivatalos munkanyelv minden
lehetőségnél az angol.
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Pályázhatsz, ha:
‹‹ minimum két lezárt féléved van a kiutazás időpontjáig.
‹‹ nem vagy idősebb 35 évnél.
‹‹ valamelyik CEEPUS ország állampolgára vagy
‹‹ továbbá, ha megkapod az adott hálózat CEEPUS koordinátorának/
partnerének támogatását.
A kinn tartózkodás időtartama minimum 1, maximum 12 hónap, de legalább
10 nap.
A pályázáshoz csak annyi a dolgod, hogy a felkínált hálózatok közül – első
lépésként – kiválaszd azt, melynek saját – küldő – intézményed is tagja,
azaz amelynek keretében szeretnél kiutazni. Miután ezt megtetted, rögtön
láthatóvá válik, hogy az adott hálózatnak milyen további tanszékekkel, illetve
intézményekkel mely CEEPUS országokban van kapcsolata. A továbbiakban
lehetőséged nyílik a felkínált és a hálózatban szereplő intézmények közül
kiválasztani azt, melyben az ösztöndíj lehetőséget igénybe kívánod venni.

Ha olyan lehetőség érdekel, amely nem szerepel a hálózatok között, pályázhatsz
egyénileg is, úgynevezett freemover státuszban. A freemover olyan hallgató, aki
nem partnerintézmények közti csereprogramokban vesz részt. Tehát ha nem
találsz saját céljaidnak, illetve kutatási területednek, stb. megfelelő célintézményt
azon a hálózaton belül, melynek az ELTE is tagja, abban az esetben igénybe
veheted ezt a státuszt, értelemszerűen sajnos jelentős támogatásmegvonással.
Így kiutazásra csak akkor van lehetőséged, ha az adott országban nem használják
ki a rendelkezésre álló hónapkeretet.
A program részletes leírása a CEEPUS Kézikönyvben megtalálható, de ezt nem
frissítik folyamatosan.
Továbbá fontos tudni, ha igénybe szeretnéd venni az ösztöndíjat, hogy:
‹‹ az ösztöndíj nem igénybe vehető abban az országban, ahol érvényes
állampolgárságod van;
‹‹ a kiutazás időtartama minimum 1, de nem több mint 12 hónap lehet - ez
egyszer meghosszabbítható, de semmiképpen sem lehet több mint az
említett 12 hónap;
‹‹ a hivatalos munkanyelv az angol, de ez hálózatonként változhat;
‹‹ és a konkrét ösztöndíj lehetőségekről az intézetek/tanszékek koordinátorai
tudnak felvilágosítást adni.
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Egyéni mobilitás:
Őszi félévre: június 15.
Tavaszi félévre: október 31.
Freemover pályázatok feltöltésének határideje: november 30.
Hálózati pályázatok feltöltésének határideje: január 15.
A Tempus Közalapítvány honlapja: www.tka.hu
A CEEPUS program központi honlapja: http://ceepus.info
Az ELTE CEEPUS hálózatairól és azok koordinátorairól bővebben:
http://www.elte.hu/ceepus/halozatok
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A PLOTEUS az Európai Tanulási Lehetőségek Portálja, amit az Európai
Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága hozott létre. A válogatást és a
frissítést a Euroguidance hálózat végzi.
A honlap és az ott kiemelt többi – jórészt az EU által finanszírozott –
szervezet lehetőséget nyújt a nemzeti szintű oktatási és képzési rendszerek
összehasonlítására, európai csereprogramokkal kapcsolatos információkat,
konkrét tanulási lehetőségeket is tartalmaz, valamint megtalálható rajta
a

képzettséget

igazoló

dokumentumok

különböző

országokban

való

elismertetésének menete is.
http://ec.europa.eu/ploteus/en
Néhány alportál:
http://www.openeducationeuropa.eu/
Az Európai Bizottság által finanszírozott kezdeményezés rengeteg ingyenesen
hozzáférhető szakirodalommal, kurzusokkal, MOOC-vel.
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http://www.enic-naric.net/
http://europass.hu/
Segítség az önéletrajzok, bizonyítványok és oklevelek külföldön való
elismertetésében.
http://www.eurodesk.hu/
A Eurodesk egy olyan információs hálózat, amely a külföldi és belföldi munka-,
tanulási és együttműködési lehetőségek, tréningek, a nemzetköziséget és az
EU-t érintő programok tárháza. Ha nagyon tanácstalan vagy, mihez is kezdj,
innen érdemes elindulni!
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Az EURES az Európai Unió és az
Európai Gazdasági Térség országainak
tanácsadó

és

információs

hálózata,

amelynek célja a munkaerő-áramlás
elősegítése.
Az EURES legfontosabb feladatai az
információnyújtás és a tanácsadás a
külföldön

elhelyezkedni

munkavállalók
Gazdasági

számára
Térség

fellelhető

szándékozó
az

Európai

országaiban

munkalehetőségekről,

valamint a munkavállalás és megélhetés
körülményeiről.
Ha meglátogatod az EURES honlapját, akkor valamennyi, az EU/EGT
tagállamban bejelentett állásajánlatot megtalálod, de ugyanitt regisztrálhatod
magad mint álláskereső, feltöltheted önéletrajzodat, amit utána a munkaadók
megtekinthetnek.
http://ec.europa.eu/eures
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MÖB
A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) független szaktekintélyekből
álló testület, melynek tíz tagját a Magyar Tudományos Akadémia,
különböző

felsőoktatási

Erőforrások

szakmai

szervezetek,

Minisztériuma, valamint

a

az

Emberi

Külügyminisztérium

delegálja. A MÖB tagjait az oktatásért felelős miniszter nevezi ki.
Ilyen ösztöndíjfelhívásokkal találkozhatsz:
HOSSZÚ ÉS RÖVID TANULMÁNYUTAK
A hosszú tanulmányutak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek
megfelelően minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé
külföldön

folytatható

munkaprogram

tanulmányokat,

alapján

illetve

megvalósítható

adnak

lehetőséget

kutatómunkára,

egyéni

anyaggyűjtésre,

alkotómunkára.
A rövid időtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttműködési
munkatervek

keretében

lehetőséget

kívánnak

nyújtani

intézményközi

együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére,
személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári
munkára,

előadókörúton,

konferencián,

kongresszuson,

szemináriumon,

fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való
részvételre.
NYÁRI EGYETEMEK
A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának,
művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére
nyújt lehetőséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek
következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos
tevékenységre nincs mód.
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TELJES KÉPZÉS
Ösztöndíj a felsorolt országokba teljes alap-, illetve mesterképzésre.
RÉSZKÉPZÉS
Általában 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok
folytatásához nyújtott támogatás. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi
felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.
TELJES- ÉS RÉSZ DOKTORI KÉPZÉS
Az ösztöndíj az egyes munkaterveknek megfelelően PhD, illetve DLA
tanulmányokra ad lehetőséget, teljes képzés esetén három éven, részképzés
esetén pedig legfeljebb 12 hónapon át.
MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJ
A legtehetségesebb fiatal szakemberek számára nyújt lehetőséget külföldi
továbbképzésben, művészeti és kutatói munkában való részvételre. Felsőoktatási
oklevél szükséges hozzá, és már (szakmai publikációkkal, PhD- vagy DLAfokozat megszerzésével vagy egyéb eredményekkel) bizonyított képesség.
Feltétel a magyar állampolgárság is. Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, mely
indokolt esetben legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható, sőt akár többször is
megpályázható.
COLLEGIUM HUNGARICUM (BÉCS)
Elsősorban a bölcsészeti és társadalomtudományi területek kutatóinak biztosít
lehetőséget. A pályázat feltétele az egyetemi vagy főiskolai oklevél.
www.scholarship.hu
Cím: 1016 Budapest, Somlói u. 51.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 385
Központi e-mail cím: mob@bbi.hu
Titkársági telefon: 06-1-384-9009
Fax: 06-1-343-6489
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Visegrad Fund
A Visegrádi Négyek által alapított ösztöndíjalap a mesterképzésben,
illetve posztgraduális képzéseken részt vevő hallgatók számára
kínál lehetőséget arra, hogy tanulmányikat 1-4 félévig külföldön
folytathassák. Ahogy a neve is sejteti, leginkább a Visegrádi
Négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia)
felsőoktatási intézményeinek képzéseire pályázhatsz az ösztöndíj
keretein belül.

Ö

s z t ö n d í j t í p u s o k

:

“INTRA” VISEGRÁD ÖSZTÖNDÍJ
Kizárólag a cseh, lengyel, magyar és szlovák hallgatók vehetik igénybe.
Ösztöndíjkeret: 2300 €
Pályázási határidő: január 31.
“OUT-GOING” VISEGRÁD ÖSZTÖNDÍJ
Ennek keretében nem csak a V4 országok, hanem más kelet-európai államok
egyetemeire, főiskoláira is nyerhetsz ösztöndíjas helyet.
Célországok: Albánia, Azerbajdzsán, Belarusz Köztársaság, BoszniaHercegovina, Grúzia, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Moldova,
Montenegró, Örményország, Szerbia, illetve Ukrajna
Ösztöndíjkeret: 2300€/szemeszter, illetve az 1500 km-nél messzebb lévő
célegyetem esetén további támogatás igényelhető
Pályázási határidő: január 31.
A pályázati anyagok hiánytalan feltöltése után behívnak egy angol nyelvű
szóbeli elbeszélgetésre, majd ezt követően rangsort állítanak fel a jelentkezők
között.

32

Iránytű 2014/2015

A

p á l y á z á s h o z

s z ü k s é g e s

d o k u m e n t u m o k

:

‹‹ BA-s diploma (általában szükséges a hiteles angol nyelvű másolata)
‹‹ a kiválasztott intézmény fogadólevele
‹‹ tanulmányi terv
‹‹ CV
‹‹ ajánlólevél
‹‹ egyéb, a pályázati felhívás által kért dokumentumok
Részletek, illetve pályázás az alábbi honlapon:
http://visegradfund org/scholarships/

33

Iránytű 2014/2015

Angol nyelvterület

CCUSA
C

a m p

C

o u n s e l o r s

USA

A CCUSA (Camp Counselors USA) nevű
szervezet nevéhez legtöbben az Egyesült
Államokba

és

Kanadába

szervezett

nyári

táboroztatásokat kötik.
Ez kétféle lehetőséget takar:
‹‹

kisegítő személyzetként (support staff) olyan munkákat végezhetsz, mint a
karbantartás, takarítás, lovászkodás, stb.

‹‹

gyerekfelügyelőként (counselor) pedig gyerekeknek tarthatsz változatos
foglalkozásokat (pl. sport, kézműveskedés vagy akár cirkuszi előadás),
illetve felügyelhetsz rájuk

1000 táborhely közül válogathatsz, több közülük természeti környezetben
található. A tábor 9-10 hétig tart, ezalatt biztosítják számodra a szállást, ellátást
és a zsebpénzt, valamint kiutazás előtt a vízumot és a repülőutat is leszervezik
neked. A tábor vége után, ha a tanulmányi szüneted még engedi, lehetőséged
van utazgatni az Egyesült Államokon és Kanadán belül, akár 1 hónapig is.
Mennyibe kerül?
2013-14-es adatok szerint, ha először veszel részt ilyen programon, 100 €
jelentkezési díjat kell fizetni, ezen felül pedig két opció van: a repülőjegy nélküli
opció (125 €) és a repülőjegyes (ha időben jelentkezel, 250 €). Ehhez jönnek még
hozzá olyan költségek, mint a vízum, a biztosítás és az erkölcsi bizonyítvány.
A szervezeten keresztül ehetőséged van a munka területén is kipróbálni magad
a Work Experience USA program keretében.
Hotelekben, üdülőhelyeken, nemzeti parkokban és más, idénymunkásokat
foglalkoztató helyeken gyűjthetsz tapasztalatokat, összesen akár négy hónapon
át.
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Ha ezt a programot választod, fizetésként legalább az amerikai minimum
órabért kapod, viszont a szállást és az étkezést nem állja a munkáltató.
A szervezet által kínált további lehetőségekről tájékozódj a honlapon!
http://ccusa.hu/
Cím:
CCUSA Magyarország Kft., Rákóczi út 8/B, 3. emelet 8. ajtó, Budapest, 1072
Telefonszám: +36-30-327-1500 vagy +36-1-244-7941
E-mali: info@ccusa.hu

Camp Leaders
A Camp Leaders egyesülete a nyári táboroztatást
tekinti

hivatásának.

Táboraik

az

Egyesült

Államokban vannak, főképp a keleti parton.
Több feladatkör létezik: lehetsz gyerekfelügyelő
(aki értelemszerűen a gyerekekre felügyel, velük
foglalkozik) vagy kisegítő (ami az irodai, konyhai
vagy karbantartó munkákat takarja). A táboroknak gyakran van saját témája,
keretmeséje: jelentkezhetsz személyzetnek a rockzenére, egészséges életmódra
vagy éppen a kviddicsre specializálódott turnusokra.
A tábor költségei:
415 €+10000 Ft adminisztrációs költség, de a tábor során a munkádért fizetést
kapsz (pozíciótól és életkortól függően minimum 1150, 900 vagy 800 USD-t).
Ha ezzel is számolunk, akkor a költség csak 380 €, és részletfizetésre is van
lehetőség. Ez tartalmazza a szállást, ellátást, kiutazást, egészségügyi biztosítást
és 30 napos utazási lehetőséget a szerződésed lejárta után. További felmerülő
költség még a vízuminterjú és az erkölcsi bizonyítvány.
Kik jelentkezhetnek?
Nappali tagozatos diákok, akiknek (amennyiben már van lezárt félévük)
minimum 2,00-es az átlaguk.
http://www.campleaders.com/
Email: hungary@smallerearth.com
Telefon: + 36 20 502 1125
Cím: 1051 Budapest Vigyázó Ferenc u. 4. III/1.
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Fulbright Bizottság
A Fulbright-program posztgraduális
oktatási, kutatói ösztöndíj-, illetve
csereprogram, amelyet 1946-ban
alapított

J.

amerikai

szenátor

William
az

Fulbright
Amerikai

Egyesült Államok külügyminisztérium, a partnerállamok kormányai és a privát
szektor támogatásával. A program alapvető célja, hogy elősegítse az országok
közötti

kölcsönös

megértést,

valamint

lehetőséget

nyújtson

szakmai

gondolatcserére, tudományos kutatói munkára az Egyesült Államokban.
Fulbright ösztöndíjra akkor pályázhatsz, ha felsőfokú végzettséggel, valamint
megfelelő

szintű

angol

nyelvtudással

rendelkezel.

Pályázni

bármely

tudományterületen és művészeti ágban lehet.

Á

l t a l á n o s

p á l y á z a t i

f e l t é t e l e k

‹‹ magyar állampolgárság (magyar-amerikai állampolgárok nem
pályázhatnak)
‹‹ egyetemi (kivételes esetekben főiskolai) diploma
‹‹ megfelelő angol nyelvtudás
‹‹ leadási határidőre beadott hibátlan és hiánytalan angol nyelvű pályázati
anyag
‹‹ ajánlólevelek
‹‹ jogosultság J-1 vízumra
‹‹ orvosi igazolás
‹‹ sikeres interjú
Korábbi Fulbright ösztöndíjasként is pályázhatsz, de a két ösztöndíj között 4
évnek el kell telnie.
Amerikai intézményekben megkezdett tanulmányokat a Fulbright nem
támogat, ahogy amerikai állampolgárok házastársa, ill. olyan személy, aki
folyamodott vagy rendelkezik letelepedési, bevándorlási engedéllyel (zöld
kártya) nem jelentkezhet Fulbright ösztöndíjra. Ugyanúgy kizáró ok az Amerikai
Egyesült Államokban a beadási határidő előtti három évben szerzett diploma.
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Ha szeretnél többet megtudni az amerikai felsőoktatásról, keresheted az
Educational Advising Centert is, melyet a Fulbright Bizottság működtet.
Például itt: www.fulbright.hu

H

HAESF

u n g a r i a n

S

-A

E

m e r i c a n

c h o l a r s h i p

F

n t e r p r i s e

u n d

A HAESF egyetemi ösztöndíj programja
6-12 hónapig terjedő szakmai gyakorlatokat
kínál neves amerikai cégeknél és non-profit
szervezeteknél a legtehetségesebb magyar
fiataloknak, teljes anyagi támogatással. A
program egy másik része olyan magyar
hallgatókat

támogat,

akik

amerikai

egyetemeken tanulnak. A program célja, hogy
a magyar társadalom jövendőbeli vezetői ne
csak egy nemzetközi gyakorlatban vegyenek részt, hanem karrier-központú
gyakorlatot kapjanak, amely támogatja mind a szakmai, mind a személyes
fejlődésüket.
Évente két leadási határidő van: október 1. és április 1.
Pályázati feltétel: legalább 4 lezárt félév az egyetemen.
Bővebb információ:
http://www.haesf.org/
1062 Budapest, Andrássy út 61. I/5.
06 1 413 0018
info@haesf.org
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Kellner Alapítvány
A Kellner Alapítványt George A. Kellner, magyar származású amerikai
üzletember alapította 1991-ben, apja - Paul J. Kellner - tiszteletére.
Az általuk finanszírozott ösztöndíj célja, hogy lehetőséget adjon magyar
egyetemen tanuló diákoknak arra, hogy költségek nélkül töltsenek el egy
egyetemi évet az USA két nagy egyetemén, a Hartfordban található Trinity
College-ban, vagy a New York állambeli Briand College-ban.
A program évente 4 diákot támogat az ELTE bármely karáról, valamint
kikerülhet diák a Szegedi Tudományegyetemről és a BME VIK-ről is.
Ha szeretnéd, hogy a teljes útiköltség, a vízum és a szállás megtérítésével, valamint
egy laptoppal nekivághass Amerikának, akkor a következő követelményeknek
megfelelve már csak be kell adnod a pályázatodat időben:
‹‹ minimum 4,2-es kumulatív átlaggal rendelkezel
‹‹ 4 teljesített szemeszter van a hátad mögött
‹‹ nem jártál olyan középiskolába vagy egyetemre ezelőtt, ahol angol nyelvű
az oktatás
‹‹ lehetsz MA vagy BA szakos, a lényeg, hogy ELTE-s legyél
‹‹ rendelkezel TOEFL, Cambridge Proficiency vagy IELTS nyelvvizsgával
További információ:
www.kellner-scholarship.hu

Ausztrál ösztöndíjak
Itt nem szervezeteket jelöltünk meg, de szeretnénk néhány honlap segítségével
ízelítőt adni a kínálkozó lehetőségekből.
Goverment Education Portal:
http://www.education.gov.au/

BridgeBue Ügynökség

Study in Australia (ösztöndíjak is!)
http://www.studyinaustralia.gov.au/

StudyTime nyelvkurzusok

A and N Oktatási Ügynökség
http://an-australia.com/
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Német nyelvterület

DAAD
A Német Felsőoktatási Csereszolgálatnak
a

német

felsőoktatási

intézmények

nemzetközi kapcsolatait jórészt ösztöndíjas
úton támogató ernyőszervezet. Ezenkívül
tanácsadással és egyéb támogatásokkal
is elősegíti a felsőoktatási intézmények
nemzetközi tevékenységét, és hozzájárul a
nemzetközi kultúrpolitika kialakításához.
A DAAD Magyarországon
A DAAD 2002 óta egy Információs Központtal képviseli magát Magyarországon,
ahol

a

németországi

továbbtanulásról,

kutatásról,

német

felsőoktatási

intézmények kínálatáról, a továbbtanulás feltételeiről valamint az ösztöndíjakról
személyesen tájékozódhatsz. A legtöbb ösztöndíjprogramra viszont a Magyar
Ösztöndíj Bizottságnál tudsz pályázni.

2 0 1 5 / 1 6 -

o s

é v r e

n é h á n y

ö s z t ö n d í j

:

NYÁRI EGYETEMI ÖSZTÖNDÍJ HALLGATÓKNAK ÉS DIPLOMÁSOKNAK
‹‹ 3-4 hét nyári tanfolyam német egyetemen vagy főiskolán
‹‹ ösztöndíj összege: 650 €, részösztöndíj: 200 €, utazási támogatás: 200 €

GRADUÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ BÁRMELY
TUDOMÁNYTERÜLET SZÁMÁRA
‹‹ 10 - 24 hónapos németországi Master, vagy egyéb graduális képzés
Németországban
‹‹ ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott
esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €

39

Iránytű 2014/2015
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ DOKTORANDUSZOKNAK ÉS FIATAL
KUTATÓKNAK
‹‹ 1-10

hónap

németországi

kutatás

egy

német

fogadó

professzor

felügyeletével
‹‹ elsődlegesen doktoranduszok számára, akik magyar PhD képzésen vesznek
részt
‹‹ ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak (posztdoktoroknak) 750 €,
egyszeri utazási támogatás: 200 €
‹‹ ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1000 €, egyszeri utazási
támogatás: 200 €
AZ EGYÉNI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSA
Az egyéni ösztöndíjak magyarországi pályázati határideje mindig november
15. (leszámítva a „Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára” program
variánsait, ahol a határidő október 31.).
Az ösztöndíjasok kiválasztása a legtöbb program esetében legkésőbb a követező
év február végéig megtörténik. Azokat, akik 6 hónapnál hosszabb időre pályáztak
és a benyújtott anyaguk alapján továbbjutottak, személyes meghallgatásra
hívják meg. A személyes meghallgatáson a megjelenés kötelező.

Á

l t a l á n o s

p á l y á z a t i

f e l t é t e l e k

:

‹‹ minimum másodéves tanulmányok (kivéve a csoportos tanulmányút, ahol
már a második szemesztertől támogatást kaphat a csoport)
‹‹ magyar lakcím
‹‹ német nyelvismeret
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Azok az ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjat nyertek
el, és miután a DAAD ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelét megkapták, a DAAD
6 hónapig átvállalja a Deutsch-Uni Online (DUO) internetes nyelvtanfolyam
díját. Ezen kívül azok az ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál hosszabb ideig tartó
ösztöndíjat nyertek el, támogatást igényelhetnek a DAAD-nál egy saját választású
német nyelvtanfolyamon való részvételre is, az ösztöndíj időtartama alatt.
FONTOS!
Hiányos pályázatokat a DAAD nem fogad el, ezek a pályázatok a kiválasztás
során kizárásra kerülnek, dokumentumok pótlására sincs lehetőség.
Egyéb német ösztöndíjat nyújtó szervezetek vagy állami intézmények
támogatásait a DAAD ösztöndíjakkal párhuzamosan nem lehet igénybe venni.
Minden részletet megtalálsz a DAAD honlapján:
www.daad.info.hu

Osztrák-Magyar Akció
Alapítvány (OMAA/AÖU)
Az Osztrák-Magyar Akció Alapítványt 1990-ben hozták létre, kizárólag
a felsőoktatásban tanulók részére. Az OMAA rendkívül sok tevékenységi
kört

támogat:

kutatási,

képzési

és

oktatási

folyamatok

lebonyolítását

csereprogramok keretében, osztrák-magyar disszertációs témában kutatókat,
tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási tartózkodást, oktatási
segédanyagok kiadását, magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamokat,
illetve publikációkat is. A honlapjukon többféle ösztöndíj is elérhető.

P

á l y á z a t i

f e l t é t e l e k

:

‹‹ magyar állampolgárság
‹‹ magyar felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatói jogviszony
‹‹ minimum 6 lezárt félév
‹‹ középfokú német nyelvtudás
‹‹ 20-35 év.
Általában évente négyszer van pályázási időszak.
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A

t á m o g a t o t t

‹‹ közös

kutatási

és

t e v é k e n y s é g i

oktatási

folyamatok

k ö r ö k

lebonyolítása

:

csereprogram

keretében,
‹‹ közös

osztrák-magyar

disszertációs

témában

kutatók

ösztöndíjas

támogatása,
‹‹ közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából,
‹‹ tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás,
‹‹ oktatási segédanyagok kiadása,
‹‹ magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok,
‹‹ publikációk, melyek az Akció támogatásával létrejött tevékenységről,
eredményről tájékoztatnak.
Az ösztöndíj havi összege:
‹‹ hallgatók és diplomával rendelkezők számára: 940,- €
‹‹ doktori címmel rendelkező diplomások számára: 1.040,- €
Az ösztöndíjasok tandíjat nem fizetnek, és egyszeri ösztöndíj-kiegészítésben
részesülnek, amelyet az Akció iroda folyósít.
Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjas pályázatait kizárólag online
lehet benyújtani, az alábbi honlapcímen: www.scholarships.at
www.omaa.hu
Egyéb osztrák ösztöndíjak: www.grants.at
Email: omaa@omaa.hu
Székhely: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C.
Postacím: H-1088 Budapest, Bródy S. u. 16.
Tel/Fax: 06-1-266-74-74
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Francia nyelvterület
Franciaországban is számos lehetőség van mind kutatói,
mind hallgatói ösztöndíjak terén. Az oda szóló ösztöndíjakról
mindig naprakész információkat tudhatsz meg a Francia
Intézet Ösztöndíjirodájában (1011, Budapest, Fő utca 17.)
Bővebb információ:
http://ambafrance-hu.org/

Campus France
A Campus France 89 országban nyújt tájékoztatást, eligazítást és beiratkozási
lehetőséget a franciaországi felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatban.
A honlap naprakész információkat tartalmaz minden tudományterületre
kiterjedően az alap, a mester, a doktori és MBA képzésekről, továbbá az
ösztöndíjakról is.
Megtalálható itt emellett számos nyelvi kurzus, rövid időtartamú ösztöndíj,
nyári egyetem programja - azok számára, akik csak rövid ideig szeretnék
kóstolgatni a francia életérzést. Ezek mellett elérhető az Erasmus Mundus
Közös Mesterképzések listája az idősebbeknek, valamint részletesen olvashatsz
a franciaországi angol nyelvű oktatási programokról is.
A tanár szakosok, illetve a pedagógusok és természetesen minden lelkes kutató
számára megtalálható a honlapon a francia iskolarendszer és az egyes tárgyak
oktatásának sajátosságai, és ott több nyelven is hozzáférhető információkat
találhatnak azok, akik szakmai szempontból is érdeklődnek a francia felsőoktatás
iránt.
Mindezt itt találod:
http://www.hongrie.campusfrance.org/hu
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Önkéntes munka

EVS
E

u r o p e a n

V

S

o l u n t a r y

Az

Európai

e r v i c e

Önkéntes

Szolgálat

(a

továbbiakban EVS) keretében a fiatalok
maximum

12

hónapot

tölthetnek

külföldön egy fogadó szervezetnél, ez idő
alatt teljes ellátást és zsebpénzt kapnak.
Az önkéntes a helyi közösség fejlődését
célzó

non-profit

tevékenységekben

vehet részt többek között az alábbi
témákban:

egészségügy,

környezet,

művészet, kultúra, gyermekprogramok,
esélyegyenlőség,

média

és

kommunikáció, ifjúsági sport, ifjúsági
szabadidő, fiatalkori bűnmegelőzés.
Kik pályázhatnak?
A programban minden olyan legalább 18 és (a szolgálat megkezdésekor)
legfeljebb 25 éves fiatal részt vehet, akinek állandó bejelentett lakcíme
valamelyik programországban vagy harmadik országban van (a programban
résztvevő országokat ld. a Pályázati Útmutatóban).
Részvételi díj nincs, az utazás, biztosítás, szállás, ellátás és zsebpénz biztosított.
Az EVS projekt megtervezése, megvalósítása, a küldő és fogadó szervezet, ill.
az önkéntes valós együttműködésén alapul, közös érdekeiket, szándékaikat
fejezi ki. Mind a két szervezet és maga a projekt is non-profit kell, hogy legyen.
Az önkéntes bevonásával a küldő és a fogadó szervezet közösen készíti elő a
pályázatát, amit saját nemzeti irodájukhoz nyújtanak be.
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HVSF

u n g a r i a n

F

V

o l u n t e e r
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e n d i n g

o u n d a t i o n

A Hungarian Volunteer
Sending Foundation az
EVS és GLEN programra
önkénteseket,
DED-re

míg

a

fejlesztési

szakembereket keres. A
program

célja,

hogy

fejlessze és tudatosítsa a
szolidaritás és tolerancia
értékeit a fiatalok körében, és hosszabb távon előmozdítsa az európai társadalmi
kohéziót. Az önkéntes munkák széles körét kínálják a különböző résztvevő
szervezetek, mindenki megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő
tevékenységet kulturális, környezetvédelmi, sport, média és különböző szociális
területeken. A választott fogadó szervezetnél az önkéntesnek heti 30-35 órát
kell dolgoznia, és előre meghatározott számú szabadnap, ill. nyelvoktatás jár
neki.

E VS :
Ennek részleteit az EVS fejezetnél találod.

GLEN :
Global Education Network of Young Europeans
Célja, hogy felhívja a figyelmet a globális összefüggésekre, képzéseket, és a
partnerszervezetekkel közösen megvalósított akciókat szervez Európa szerte.
Emellett lehetőséget biztosít az európai fiataloknak, hogy Ázsia és Afrika
fejlődő országaiban saját projektekben szerezzenek tapasztalatot a „globális
Délen”, amivel később a hazai globális nevelésben mint multiplikátor tudjanak
közreműködni.
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A program célja, hogy az egy éves „training cycle” végére az ösztöndíjas képes
legyen egy saját globális nevelési akció/projekt (GE action) megtervezésére
és megvalósítására, továbbá, hogy a fejlődő országban eltöltött három hónap
alatt a partnerszervezettel minél hatékonyabban tudjon együttműködni. A
fogadószervezeteknél nem egyedül, hanem más-más tagországból érkező
tandem/tridem partnerekkel dolgozhatsz együtt. Így egyrészt kiegészíthetitek
egymás képességeit, másrészt a 3 hónapos projekt alatt a közös európai identitás
is erősödik.

A

p r o g r a m

f e l é p í t é s e

:

1. Felkészítő szeminárium
2. Három hónap a partnerországban (Afrika, Ázsia vagy Délkelet-Európa fejlődő
országában) (internship)
3. Képző szeminárium
4. GlobNev projekt megvalósítása
5. Visszatekintés és új tervek szemináriuma.

E

l v á r á s o k

:

‹‹ megfelelő angol nyelvtudás
‹‹ érdeklődés a globális problémák/globalizáció iránt
‹‹ az

adott

program

megvalósításához

szükséges

ismeretek,

tanulmányok/tapasztalat
‹‹ valamilyen civil/önkéntes tevékenységben való előzetes részvétel
‹‹ elhivatottság globális nevelési projektekben való részvételre
‹‹ nyitottság, talpraesettség, szociális érzékenység
‹‹ 20-30 éves kor
Részletesen:
www.hvsf.hu
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I

IVS
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o l u n t a r y

S

e r v i c e

Az IVS egy olyan brit békeszervezet, amelyik a fenntartható fejlődésért küzd
lokális és globális közösségek segítségével világszerte. Nemzetközi önkéntesek
bevonásával végeznek jótékonyságot, több projektjük közül a legnagyobb a
nagy-britanniai. A projektek igen változatosak, menekültek segítésétől kezdve
gyerekek üdültetésén át tanulási nehézségekkel küzdők támogatásáig számtalan
lehetőség közül tudsz válogatni. További tevékenységük a hajléktalan emberek
bevonása illetve a békével kapcsolatos edukáció.
Egy átlagos projekt során a résztvevők 6-15 önkéntessel együtt laknak és
dolgoznak 1-3 hétig, de vannak hosszabb távúak is. Világszerte, 60 országban
szerveznek programokat Argentínától Hong Kongig - a teljes listát megtalálod
a honlapon.
A tagdíj befizetése lehetséges évente vagy havonta is (így ha csak egy hétre mész,
nem kell az egész éves díjat fizetned). Az éves tagdíj 15 fonttól 50 fontig, a havi
díj (ha adományozni nem akarsz) 1.50-4.20 fontig terjed. Ehhez jön még hozzá
a tábor regisztrációs költsége: az egynapos 10 font, a 9-12 hónapos 350 font, a
többi időintervallum értelemszerűen a kettő közt valahol.
Elérhetőségek:
http://ivsgb.org/
Email: info@ivsgb.org
Postai cím:
IVS GB, Thorn House, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Great Britain
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Útilapu hálózat
A hálózat nyári „önkéntes táborokat” szervez
Magyarországon, és magyar jelentkezőket helyez el
külföldi táborokban, melyekben 10-20 különböző
nemzetiségű fiatal dolgozik együtt, többnyire két
hét és egy hónap közötti időtartamot. A munka a
táborokban igen változatos, többek közt természetés

környezetvédelmi

rokkantakkal,

renoválás;

hátrányos

gyerekekkel,
helyzetűekkel,

menekültekkel való foglalkozás; kulturális események, művészeti fesztiválok
előkészítése; békevédő és antirasszista akciók; és felvilágosító célú és információs
kampányok szervezése is előfordul a lehetőségek közt.
A munkaidő 4 - 7 óra, a nap többi része és a hétvégék szabadok.
Hasonló célokkal hosszabb időtartamú, (3 hónap és 2 év közötti) önkéntes
szolgálatokat, egy-egy konkrét, aktuális témát, problémakört feldolgozó
konferenciákat,

tanulmányutakat,

valamint

az

önkénteseik

és

segítőik

felkészítését szolgáló képzéseket is szerveznek.

A

t á b o r o k

f a j t á i

:

A táborokat - többnyire a munka jellege alapján - kódszámmal látják el. A
kódban szereplő betűk az országra vagy a szervezetre utalnak, a tábor típusát a
kód első számjegye jelzi. Ezek a következők:
1. Antifasizmus/antirasszizmus, kisebbségek
2. Szolidaritás a harmadik világgal
3. Békevédő akciók, kampányok; leszerelés
4. Munka testi vagy szellemi fogyatékosokkal
5. Gyerekekkel, tinédzserekkel, vagy idősekkel való foglalkozás
6. Természet- és környezetvédelem, ökológia
7. Nemi szerepek, női egyenjogúság
8. Szociálisan hátrányos helyzetűek (hajléktalanok, munkanélküliek)
9. Művészetek, kultúra, helytörténet
10. Ideológiai alapon szerveződő kisebb közösségek, csoportok
11. Egyéb
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A táborok munkanyelve az angol, ezt gyakran kiegészíti a helyi nyelv is.
A munka önkéntes jellegű, tehát szállást és teljes ellátást biztosítanak számodra,
zsebpénzt viszont nem (az ún. „önellátó” táborokban az ellátás költségeit
a szervezők állják, viszont a bevásárlást és a konyhai munkákat - beleértve a
főzést is - a jelentkezők végzik).
A táborokban való részvétel feltételei:
‹‹ elmúltál 18 éves
‹‹ az utazás szervezését, költségeit te vállalod
‹‹ alapszintű angol nyelvtudás
Jelentkezés a táborokra:
‹‹ A honlapon megtalálod a jelentkezési lapot, melyet kitöltve az Útilapu
Hálózat címére (postán, faxon, vagy e-mailben) kell elküldened. Ezt a
szervezet továbbítja a megjelölt országba.
‹‹ A résztvevőket a fogadó ország választja ki.
‹‹ A táborok szervezői törekednek arra, hogy ugyanabban a táborban ne
legyen több azonos nemzetiségű résztvevő, ezért ha együtt szeretnél menni
valakivel, jelentősen csökken a kijutásod esélye. Ha mégis így döntesz, akkor
a jelentkezési lapon feltétlen jelöld meg, hogy kivel szeretnél egy táborba
kerülni, és a jelentkezési lapjaitokat egyszerre juttassátok el a szervezethez.
‹‹ Kettőnél több magyar fiatal nem jelentkezhet ugyanabba a táborba.
‹‹ A jelentkezési lapon összesen hat tábort lehet megjelölni. Minél több tábort
beírsz, melyeken szívesen vennél részt, annál nagyobb az esélye, hogy
sikerül helyet kapnod. Mindez főleg júniustól fontos, mivel akkorra már a
táborok egy része betelik.
‹‹ Egy jelentkező több táborba is mehet egy nyáron, ebben az esetben minden
táborra külön be kell fizetni az első, később a második részletet is, és külön
jelentkezési lapon kell jelentkezni.
‹‹ Jelentkezési határidő nincs

Részletesen:
http://utilapu.hu/hu/
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Egyéb, mobilitáshoz köthető
szervezetek

AEGEE
A
G
l

s s o c i a t i o n
é n é r a u x

’ E

d e s

d e s

É

É

t a t s

t u d i a n t s

d e

u r o p e

Az Európai Hallgatók Egyesületét
1985-ben

az

európai

egység

gondolata hozta létre Párizsban. Az
európai szintű diákszervezetnek
közel 15000 tagja van. Az AEGEEEurope célja az európai eszme, a
tolerancia

és

a

demokratikus

szellemiség terjesztése az egyetemi
ifjúság körében
Az AEGEE két szinten működik: európai és lokális szinten. Mindkettő vezetősége
rendszeresen szervez konferenciákat, a már említett nyári egyetemeket,
“exchange”-eket illetve kisebb összejöveteleket, tanfolyamokat. Míg egy
exchange vagy egy tréning pár napot, egy hetet vesz igénybe, van lehetőség félvagy egyéves önkénteskedésre is.
Az éves tagdíj jelenleg (2014) 5900 Ft, aminek fejében a magyarországi
programokon és a Salto Youth tréningeken ingyenesen vehetsz részt. A Network
Meetingek díját a szervezet visszatéríti, ha írsz róla egy beszámolót, illetve részt
vehetsz olyan fizetős programokon, amelyek közül sok részben támogatott (az
utazási költséget viszont mindig neked kell állni).
Elérhetőségek:
http://www.locals.aegee.org/budapest/
board@aegee-budapest.hu; info@aegee-budapest.hu
Cím: Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete,
1093 Budapest, Fővám tér 8., fsz.9.
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AIESEC
Az AIESEC egy olyan nemzetközi szervezet, mely lehetőségeket kínál, hogy
kompetenciáid nemzetközi környezetben fejleszthesd. Jelenleg 120 országban
vannak jelen, ahol alapvetően háromféle programmal képviseltetik magukat.
A fél- vagy egyéves szakmai gyakorlat során a nyelvtanulás mellett a nemzetközi
kapcsolatok építésére is lehetőséget van, a 6-8 hetes önkénteskedést általad
választott cégnél, szervezetnél végezheted. Ha a prezentációs készségedet
szeretnéd fejleszteni, a Jump program keretein belül választhatsz, hogy a
forprofit vagy nonprofit szférában helyezkednél el, illetve ha a szervezet
reklámozása vagy a HR területe vonz, ott is kipróbálhatod magad.
A költségek igen változóak, de például az önkénteskedésen való részvétel 25000
Ft-ba kerül (2014-es adat).
Bővebb információ:
http://aiesec.hu/
Telefon: +36 1 210 3030; +36 30 297 2837
Cím: 1094 Budapest, Tompa utca 20, 2/1

Bron-Y-Aur
A

Bron-Y-Aur

több,

oktatásszervezésre

mint

11

éve

szakosodott,

működő,

nemzetközi

kapcsolatokkal rendelkező iroda.
Szakmai gyakorlatra, nyelvoktatási tanévekre és
nyelvtanfolyamokra

nyújt

külföldre

egyetemre

szeretnél

lehetőséget,

sőt,

jelentkezni,

ha
egy

adminisztrációt lebonyolító szolgáltatásuk is van.
Részletek:
www.bron-y-aur.hu

Gyakornoki programok:
info@bron-y-aur.hu

1088 Budapest, Múzeum utca 9.

Tanulmányi programok:
study@bron-y-aur.hu

+36) - 1 - 266-65-00
(+36) - 20 - 775-19-88
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Pszichológia hallgatók számára ajánl lehetőségeket az EFPSA
(European Federation of Psychology Students’ Association).
Tulajdonságaiban hasonló olyan fentebb említett szövetségekhez,
mint az AEGEE vagy az AIESEC, azzal a különbséggel, hogy az
EFPSA direkt a pszichológiát tanulókat célozza meg. Elsősorban
szakmai

programokat

szerveznek:

kongresszusokat,

nyári

egyetemeket, tréningeket. Részt vehetsz velük nyári kutatási
programban, melyen belül több projekt közül is választhatsz,
tanulhatsz a közvetítésükkel külföldön, de ha cserediákprogramban
vennél részt vagy utazni szeretnél, abban is tudnak segíteni.
A tagsági díj magyar diákoknak 108 €, ezt éves rendszerességgel
kell fizetni.
Ha felkeltette az érdeklődésed ez a szervezet, látogass el az EFPSADay nevű eseményre, ahol első kézből tudhatsz meg többet róluk
(az időpontot a honlapon megtalálod).
http://www.efpsa.org/
Email: hungary@efpsa.org
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Az IDSA több ENSZ modellezéssel foglalkozó szervezet/társaság
összeolvasztásával jött létre 2013 nyarán. Céljuk a vitakultúra
elterjesztése,

a

diplomáciai

tárgyalások

megismertetése

a

hallgatókkal.
Mit nyújthat neked?
Az ENSZ szimulációs konferenciákon keresztül fejleszthetitek
mind vitázási, beszédmondási és gondolkodási képességeiteket,
mind pedig világpolitikai ismereteitek, kutatásmódszertani
készségeiteket.

Céljuk,

hogy

tanulmányoktól

függetlenül

mindenki számára elérhető legyen a tanuláshoz, prezentációs
és beszédmondási képességeik fejlesztéséhez, nyelvtudások
csiszolásához a Model United Nations világa.
www.facebook.com/InternationalDiplomaticStudentAssociati
on

Kül földö
Egyetemi

KÜMA
n

T

a n u l ó

s t á k

E

M

a g y a r

g y e s ü l e t e

A 2012. óta működő szervezetet a tudásmegosztás és a közösségi
erő tartja mozgásban. Legfőbb céljuknak tekintik, hogy a
Magyarországon tanulókat külföldi tapasztalatokhoz juttassák,
hogy létrehozzanak külföldön egy olyan magyar értelmiségiekből
álló közösséget, akik méltóan képviselik hazánkat, illetve
segítséget nyújtanak a hazatérő, külföldön végzett diákok
számára az itthoni munkaerőpiacra való visszailleszkedésre.
Jelenleg kilenc országban, több, mint száz emberrel dolgoznak,
és létszámuk folyamatosan bővül.
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Mentorprogramjukkal segítséget nyújtanak minden külföldön
tanulni kívánó hallgató számára, hogy már kiutazás előtt
legyen kellő információjuk a választott országról. Közösségük
mankót jelenthet számodra a felvételi jelentkezéstől egészen a
diplomaosztóig, sőt, még akár azon túl is. Az egyesület hosszú
távú céljának tekinti, hogy a külföldön végzett hallgatók
visszailleszkedjenek a magyar munkaerőpiacra.
Bővebben:
www.kuma.hu
E-mail: kerdes@kuma.h
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Linktár
A kötetben szereplő szervezetek nagy része valószínűleg Facebookon is
megtalálható, így aktuális információkért érdemes rájuk keresni ott is.
Fontos, hogy tudd: ez a lista szintén csupán egy kis merítés a mobilitáshoz
kapcsolható dolgok tengeréből, ha elkezded a böngészést, valószínűleg újabb és
újabb érdekes honlapokra lelsz majd – mi csak kiindulópontot szerettünk volna
biztosítani a felfedezőkörúthoz.

ELTE
Nemzetközi kapcsolatok:
http://www.elte.hu/egyuttmukodes
Erasmus
http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob
Az előző Erasmus pályázási időszak PPK-s dokumentumai:
http://www.ppk.elte.hu/2014/09/09/erasmus-palyazat-20142015-oszi-fordulo/
Tanulmányi adminisztrációval kapcsolatos információk:
https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/let-lthet-dokumentumok
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ABC-sorrendben
www.braintrack.com
www.ceepus.info
www.couchsurfing.org
www.craigslist.org
www.csic.es
www.educations.com
www.erasmusintern.org
www.erasmusu.com
www.esn.org
www.eu-osztondijak.lap.hu
www.exchangeability.eu/mapability-map
www.fundingusstudy.org
www.gyakornokkereso.hu
www.haesf.org
www.idp.com
www.iie.hu
www.iiepassport.org
www.instituto-camoes.pt
www.internationalgraduate.net
www.internationalstudent.com
www.interrail.eu/
www.kellner.hu
www.mec.es
www.orangeways.com
www.osztondij.hu
www.osztondij.lap.hu
www.ryanair.com
www.scholarship.hu
www.studentplacement.tpf.hu
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www.studyabroad.com
www.thecompleteuniversityguide.co.uk/
www.topuniversities.com
www.transferwise.com
www.universia.es
www.utilapu.hu
www.vilagosztondijai.lap.hu
www.vilagvandor.hu
www.wizzair.com

Országok szerinti bontásban
ANGLIA
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/

AU S ZT R I A
Österreichisches Austauschdienst (ÖAD), honlapcím:

www.oead.ac.at; www.grants.at
Egyetemi, főiskolai hallgatóknak, felsőoktatási intézmények oktatóinak,
kutatóinak szóló ösztöndíjak.

A M E R I K A I

E G Y E S Ü LT Á L L A M O K

posztgraduális képzés, kutatói, oktatói tevékenység, kutatói továbbképzési
program, Fulbright Bizottság, honlapcím:

www.fulbright.hu
Általános útmutató:
www.educationguide-usa.com;
www.edupass.org;
www.internationalstudent.com
www.fundingusstudy.org
www.haesf.org
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MEXI K Ó
mexikói kormány által kiírt ösztöndíjak, honlapcím: www.becas.sre.gob.mx

N ÉM E TOR S Z ÁG
a Német Felsőoktatási Csereszolgálat /Deutscher Akademischer Austauschdienst/
DAAD által adományozott ösztöndíjak:

www.daad.de

P ORT UGÁ L I A
A Portugáliába szóló ösztöndíjakra a Camoes Intézet honlapján lehet jelntkezni:

www.instituto-camoes.pt

S V ÁJC
www.swissembassy.hu; www.crus.ch; www.bbw.admin.ch

Nyelvvizsga, nyelvtanulás
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ: http://www itk hu/
ELTE Konfuciusz Intézet: http://www konfuciuszintezet hu/
British Council: www britishcouncil hu
Euroexam: http://www euroexam org/
Magyarországi Francia Intézet: http://www inst-france hu
Lengyel Intézet: http://polinst hu/
Osztrák Intézet Budapest: http://www oei hu/
Goethe Intézet: http://www goethe de/budapest
Budapesti Cervantes Intézet: http://budapest cervantes es
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ: http://www nyak hu/
TOEFL http://www.ets.org/toefl
IELTS http://www.ielts.org/
TestDaF http://www.testdaf.de/
Österreich Institut https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/
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Elérhetőségek
Az adott tisztségviselők személye természetesen változhat, a lentiek a 2014.
őszi állapotot tükrözik.

PP K
Kovács Mónika
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes
ELTE PPK
kovacs.monika@ppk.elte.hu
IZU 106 (IPPK) / KAZY 103 (dékán-hely.)
Tel.: 461-2600/5647 (IPPK) 461-4500/3463 (dékán-hely.)
Gaál Nóra
külügyi referens
ELTE PPK
gaal.nora@ppk.elte.hu
KAZY 103
Mervó Barbara
kiutazó hallgatók ügyeiért felelős koordinátor
ELTE PPK
outgoing@ppk.elte.hu
IZU 127.5
Tel.: (1) 461-4500/5613
Lantai Judit
elnök
ELTE PPK HÖK Külügyi Bizottság
kulugy@ppkhok.elte.hu
Novák Szilvia
főmentor
ELTE PPK HÖK Külügyi Bizottság
mentor@ppkhok.elte.hu
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ELTE
Bélik Márton
osztályvezető
ELTE Nemzetközi Képzési és mobilitási Osztály
belik.marton@rekthiv.elte.hu
Kantárné Acsai Enikő
ELTE Erasmus koordinátor
acsai.eniko@rekthiv.elte.hu
Csukovits Balázs
külügyi alelnök
ELTE EHÖK
kulugy@ehok.elte.hu

Karácson Zita
főmentor
ESN ELTE
president@elte.esn.hu

#ELTEPpk

