Gyakran Ismételt Kérdések

1. Levelezős, szakirányú továbbképzésben résztvevő, XY szakos, stb. hallgató vagyok.
Jelentkezhetek Erasmusra?
Igen, az Erasmus minden ELTE hallgató számára nyitott. Arról, hogy részképzésre melyik
egyetemek elérhetőek az Ön számára, a Neptun pályázati felületéről tud tájékozódni. Emellett
felhívom a figyelmét az Erasmus szakmai gyakorlat lehetőségére, amellyel szinte bármely
Európai országban teljesíthet 2-5 hónapos gyakorlatot.
2. Melyik intézményekbe pályázhatok?
Arról, hogy részképzésre melyik egyetemek elérhetőek az Ön számára, a Neptun pályázati
felületéről tud tájékozódni. Ezen kívül a központi kiírásban elérhető egy kari lista, ez azt
mutatja meg, hogy mely intézet hallgatói hova pályázhatnak.
3. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem az intézmény kiválasztásakor?
A pályázat összeállítása során kérem, hogy részletesen tájékozódjon a kiszemelt intézmény
honlapján! Az Erasmus keretében kötelező elvégezni két olyan szakmai tárgyat, amelyet itthon
el tud fogadtatni még el nem végzett, mintatantervi szakmai tárgyként. Kérem, úgy válasszon
intézményt, hogy a kiválasztott intézmény kurzuskínálata alapján ezt a feltételt teljesíteni
tudja. Néhány intézmény speciális nyelvvizsgát vár el az Erasmus jelentkezőktől is, erről is
érdemes időben tájékozódni.
4. Milyen tárgyakat és hogyan kell elfogadtatnom?
Az Erasmus keretében elvégzett kurzusok többsége szabadon választható kreditként kerül
elfogadásra. A szakmai tárgyak elfogadtatásához a pályázás idején elég azt látni, hogy a
kiválasztott intézmény kínál-e olyan szinten és témában szakmai tárgyakat, amelyeket Ön még
az itthoni képzésében még nem végzett el.
5. Mennyi időre pályázhatok?
Részképzésre (Erasmus tanulmányi félév) a jelenlegi pályázati időszakban maximum 5 hónapra
lehet pályázni. Szakmai gyakorlat esetében a pályázható időszak 2-5 hónap.
6. Hova mehetek szakmai gyakorlatra Erasmussal?
Gyakorlatilag bármilyen európai intézménybe, ahol olyan szakmai munkát tud végezni, amely
kapcsolódik a tanulmányaihoz. Fontos, hogy az adott intézmény, szervezet, cég olyan
országban legyen, amely része az Erasmus programnak. A fogad intézménynek e-maillel vagy
aláírt fogadólevéllel kell igazolnia, hogy a megpályázott időszakra az elvárt óraszámban tudja
biztosítani a megbeszélt szakmai feladatokat.
7. Idén diplomázom. Jelentkezhetek így is Erasmus szakmai gyakorlatra?
Igen, szakmai gyakorlat teljesítésére az Erasmus keretében a diplomaszerzést követő egy
évben még van lehetőség. Ha tehát 2017 júniusában szerez diplomát, akkor a jelenlegi

pályázati időszakban még tud Erasmus szakmai gyakorlatra pályázni. A fontos az, hogy a
szakmai gyakorlat ténylegesen meg is valósuljon a diplomaszerzéstől számított 12 hónapon
belül.
8. Milyen nyelvtudás szükséges az Erasmushoz?
Ez programonként és intézményenként változó. Tanulmányút esetén fontos előre tájékozódni
arról, hogy az célintézmény milyen nyelven hirdet kurzusokat Erasmusosoknak, mivel pl. a
francia egyetemek többségben angol nyelven egyáltalán nem indulnak kurzusok. Némelyik
intézmény konkrét nyelvvizsga típust is elvár, ezzel is érdemes tisztában lenni, az intézmények
többségében azonban a középfokú nyelvtudás elegendő. Szakmai gyakorlat esetében a
munkanyelv megfelelő szintje a lényeges, függetlenül attól, hogy a gyakorlati hely milyen
országban van.

Mi történik azután, hogy leadtam a pályázatot?

