
 

 

 

 

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

KÜLFÖLDI részképzésre / szakmai gyakorlatra szóló ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére 

a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére 

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

diplomát adó képzéseiben (BA, MA, szakirányú továbbképzés) 

részt vevő minden (nappali, esti / levelező tagozatos) hallgató számára 

 

 

Az Erasmus+ program keretében pályázni lehet 3-5-hónapos tanulmányok folytatására a kar valamelyik 

partneregyetemén, illetve 2-5-hónapos szakmai gyakorlat végzésére az Európai Unió tagállamaiban, továbbá 

Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Macedóniában, Svájcban, illetve Törökországban. 

 

A program általános pályázati feltételeit az ELTE központi pályázati felhívása tartalmazza:  

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat 

 

A kari sajátosságokból adódó kari pályázati feltételek az alábbiakban olvashatók. 

 

1. Részképzésre a 2. sz. mellékletben felsorolt egyetemekre lehet pályázni minden képzésből és évfolyamból. 

A részképzés 

célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó kurzusok végzése egy erre alkalmas partneregyetemen; 

időtartama: az adott partneregyetemen meghirdetett Erasmus szorgalmi időszak 

tartalma: 25-30 kreditnyi kinti kurzus teljesítése. 

 

Bővebb információk a partneregyetemekről a megadott honlapokról, ill. az adott kapcsolatokért felelős 

tanszéki/intézeti koordinátoroktól szerezhetők. 
 

 

2. Szakmai gyakorlatra a 3. sz. mellékletben felsorolt, vagy önállóan talált intézményekbe lehet pályázni 

BA III. évfolyamosoknak, valamint MA-s és szakirányú továbbképzéses hallgatóknak bármely évfolyamon. 

A szakmai gyakorlat 

célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó terepmunka a kar meglévő vagy új partnerintézményében; 

időtartama: 2-5 hónap (minimum 61 naptári nap, az 1-2 hetes intézményi szünetek nélkül) 

tartalma: heti átlag 35 órás, teljes idős foglalkoztatásnak minősülő, hospitálással egybekötött munkavégzés. 

 

A sikeres pályázás feltétele: 

 BA-s hallgatók esetében: az érintett szakirányok az adott intézményt szakmailag megfelelőnek, és az ott 

végzendő gyakorlatot a tantervi terepgyakorlat teljes vagy részleges kiváltására alkalmasnak tartsa/k; 

 MA-s ill. szakirányú továbbképzéses hallgatók esetében: a képzés felelőse az adott intézményt 

szakmailag megfelelőnek, és az ott végzendő gyakorlatot meghatározott tantervi vagy szabadon 

választható kurzusok teljes vagy részleges kiváltására alkalmasnak tartsa. 

 

A megfelelő gyakorlóintézmény kiválasztásánál nem csak a kar jelenlegi partnereit lehet figyelembe venni, 

a hallgató is kereshet magának külön fogadóhelyet. Ha a pályázási határidőig nem talál ilyen intézményt 

vagy még nem rendelkezik az önállóan talált intézmény fogadónyilatkozatával, akkor a pályázati adatlapra a 

kari kínálatból kiválasztott intézmény(eke)t kell beírnia. 

 

Külön fogadóhelyet tehát a pályázat beadása után is lehet keresni, az új intézmény fogadónyilatkozatának 

beszerzéséig azonban csak akkor nyerhet valaki ösztöndíj-lehetőséget, ha a kari rangsorban szerzett helyét 

és a bejelölt intézmények fogadókapacitását figyelembe véve a kar tud neki gyakorlóhelyet biztosítani. 

Bővebb információk a jelenlegi partnerekről a megadott honlapokról, ill. az adott kapcsolatokért felelős 

tanszéki/intézeti koordinátoroktól szerezhetők. Új gyakorlóhely kereséséhez a kari oktatók tudnak ötleteket 

adni.

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat
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A támogatott Erasmus-időszak és az ösztöndíj összege  
 

A pályázaton nyertes hallgatók a partnerintézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat. Ez 

az időszak legalább 3 hónapos kell, hogy legyen (szakmai gyakorlatnál legalább 2 hónapos), és legfeljebb 5 

hónapos lehet. 

Részképzés esetén a félév kezdetét és hosszát a partneregyetem határozza meg. A kinti szorgalmi időszakról a 

hallgatónak a pályázás előtt tájékozódnia kell, és az adatlapon ez alapján kell a hónapszámot bejelölnie.  

Szakmai gyakorlat esetén az intézményben töltendő időszak nem lehet rövidebb 2 teljes hónapnál, azaz 61 

naptári napnál (melybe nem számít bele az intézmény által tartott egy vagy több hetes szünet, ha van ilyen). A 

gyakorlati időszak kezdetét és hosszát a hallgató a szakirány / a képzés felelősével, továbbá az intézménnyel 

egyeztetve határozza meg. A támogatott időszak hossza nem haladhatja meg az 5 hónapot. 

 

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató, és hogy részképzésre vagy szakmai 

gyakorlatra megy (kombinált út esetén a részképzéses összegek érvényesek a teljes időszakra).  

 

A 2017/2018. tanévi ösztöndíjak összege: 

 

Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült 

Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, 

Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára 

havi 500 euró a részképzés esetén (kombinált 

mobilitásnál is!) és 600 euró a szakmai gyakorlat 

esetén; Szociális kiegészítő támogatással egységesen 

700 euró/hó.  

Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, 

Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország 

egyetemeire utazók számára 

havi 450 euró a részképzés esetén (kombinált 

mobilitásnál is!) és 550 euró a szakmai gyakorlat 

esetén; Szociális kiegészítő támogatással 

650 euró/hó. 

Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia egyetemeire 

utazók számára havi 

400 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál 

is!) és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén. 

Szociális kiegészítő támogatással 600 euró/hó. 

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes 

költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.  

 

A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak  

1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek később az EHÖK honlapján); 

2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> 

Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ 

pályázatot le kell adni); 

3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek 

kiegészítő támogatásban:  www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> 

Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ 

pályázatot le kell adni). 

 

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra 

jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni 

tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény 

számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj 

fizetése alól. 

 

Az Erasmus-hallgatóknak a 2017/2018-as Erasmus-tanév végéig, azaz 2018. szeptember 20-áig kell a kinti 

időszakot lezárniuk. Részképzésre a 2. sz. mellékletben felsoroltak közül az utazás tervezett félévében az adott 

képzésben Erasmus-hallgatókat fogadó egyetemekre, az ottani szorgalmi időszakra lehet kiutazni. Szakmai 

http://www.elte.hu/
http://www.elte.hu/
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gyakorlatnál az időpontokat nem kell a tanulmányi félévhez igazítani, de egyeztetni kell a szakirányok / a 

képzés felelősével és a fogadó intézménnyel, továbbá záróvizsgázóknak az abszolválási határidővel. 

 

A pályázók köre 

 

1.) részképzés ill. kombinált út esetén: 

• A gyógypedagógia alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és esti/levelező tagozatán tanulmányait 

végző minden hallgató, valamint a szakirányú továbbképzések hallgatói 

– amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók lesznek. 

2.) szakmai gyakorlat esetén: 

• A gyógypedagógia alapképzés (BA) nappali és esti/levelező tagozatán legalább 5 félévet elvégzett hallgatók 

– amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók lesznek. 

• A gyógypedagógia mesterképzés (MA) nappali és esti/levelező tagozatán tanulmányaikat végző hallgatók 

– amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók lesznek. 

• A szakirányú továbbképzések hallgatói 

– amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók lesznek. 

 

Az Erasmus programban korábban már részt vett hallgatókra vonatkozó szabályok: 

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési 

szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban 

részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus 

időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, 

akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók. 

 

A pályázat beadásának módja és követelményei 

 

A pályázás részben on-line, részben papíron történik. 

 

A pályázati adatlapot (1. sz. melléklet) a mellékletekkel együtt (6. sz. melléklet – leadandó mellékletek 

listája) 2017. szeptember 28. (csütörtök) 12 óráig kell eljuttatni nyomtatva, aláírva a kari Erasmus irodába, az 

A/210-es szobába, és elküldeni e-mailben az erasmus@barczi.elte.hu címre 

Minden beadott dokumentumon szerepelnie kell a szerző (tehát nem minden esetben a pályázó) aláírásának. 

 

A) Az alábbi dokumentumokat kötelező leadni a szerző aláírásával ellátva papíron és e-mailben: 

1.) Pályázati űrlap (a szaknál a szakirányt/szakirányokat is jelölni kell) 

2.) Minden kiválasztott intézményre vonatkozóan egy-egy, az adott szakmai koordinátorral egyeztetett 

szöveges motivációs levelet (7. sz. melléklet) a részképzés/szakmai gyakorlat nyelvén és magyarul is 

3.) Amerikai típusú önéletrajz (pl. Europass) a részképzés / szakmai gyakorlat nyelvén, továbbá – 

amennyiben ez nem angol vagy német – magyarul is. Ebben fel kell tüntetni a szakirányokat, az eddigi 

szakmai tapasztalatokat; az esetleges tudományos diákköri munkát, publikációt vagy egyéb jelentősebb 

szakmai eredményt; a tanulmányokon kívüli önkéntes tevékenységeket; az Erasmus vendéghallgatók 

mentorálását; minden további érdeklődési kört. 

4.) Szakmai hozzájárulás a pályázatban érintett szakirány(ok) vezetőjétől ill. BA I. évfolyamosok esetében 

az alapozó képzés kijelölt oktatóitól, MA-sok és szakirányú továbbképzésre járó hallgatók esetében a 

képzés felelősétől. 

5.) A részképzés / szakmai gyakorlat munkanyelvén meglévő nyelvtudás igazolása 

nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával VAGY az Idegennyelvi Lektorátus hivatalos javaslatával. 

6.) Másolat a Neptunból a BA / főiskolai képzésben elvégzett legutolsó 2, lezárt félév 

(BA I.: 1. félév) végeredményéről (tanulmányi átlag) – MA-sok és szakirányú továbbképzés esetében is. 

mailto:erasmus@barczi.elte.hu
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7.) Önállóan talált, új gyakorlóhely esetén angol nyelvű fogadónyilatkozat az intézmény vezetőjétől vagy a 

leendő gyakorlatvezetőtől. Ha a pályázáskor ez még nem áll rendelkezésre, beadható később is. Ebben az 

esetben azonban az adott intézményt nem lehet beírni a pályázati adatlapra, helyette a kari kínálatból kell 

egy intézményt megjelölni. A hiánypótlást követően az adatok módosítása központilag történik. 
 

B) A fentieken kívül a pályázathoz mellékelhető (de nem kötelező!) papíron, a szerző aláírásával ellátva: 

1.) A hallgatót ismerő oktató ajánlása (magyar nyelven). 

2.) A HÖK által kiadott igazolás mentori tevékenységről (magyar nyelven). 

3.) A munkáltató által kiállított igazolás önkéntes munkáról (a teljesítés nyelvén). 

4.) Az eddig elért szakmai eredményt igazoló dokumentum (a teljesítés nyelvén). 

 

Pályázati határidő: 2017. szeptember 28., (csütörtök) 12. 00 (A/210-es szoba és e-mailben az 

erasmus@barczi.elte.hu címre) 

 

A hiányos vagy a fentieknek nem megfelelő, illetve a határidőn túl leadott pályázatok érvénytelenek. 
 

A pályázatok elbírálásának módja 
 

A pályázatokat egy erre a célra szervezett bizottság bírálja el, melynek tagjai: a kar tudományos és nemzetközi 

ügyekért felelős dékánhelyettese, a partnerkapcsolatok ill. a képzések szakmai felelősei, a kar Erasmus-

koordinátora, és a HÖK képviselője. 

 

A bizottság áttekinti, és a megadott szempontok szerint (ld. a 4. sz. mellékletet) pontozza a pályázati anyagokat. 

Az összpontszámok alapján rangsort készítünk. A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és 

Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést várhatóan 2017. október második hetébe 

 

További információk 

A partnerintézményekről azok honlapján, továbbá a megadott szakmai felelősöknél lehet tájékozódni. 

A pályázással kapcsolatban a kari Erasmus-koordinátort kell keresni e-mailen (erasmus@barczi.elte.hu), vagy 

személyesen (A/210-es szoba) fogadóórában: H: 13. 00 – 16. 00, K: 09. 00 – 11. 00, Sz: 09. 00 – 11. 00 

mailto:erasmus@barczi.elte.hu
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