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ERASMUS+ pályázati felhívás 

 

HALLGATÓI MOBILITÁSRA 

 
Erasmus felsőoktatási csereprogramban történő részvételre a 

2023/2024-es tanévben 

 

 

A Milton Friedman Egyetem kétoldalú Erasmus-megállapodásai alapján pályázatot ír ki 

külföldi résztanulmányokra a 2023-2024-es tanév mindkét félévére az alább linken található 

intézményekbe: 

 

https://uni-milton.hu/partnerintezmenyek/ 

 

 

Célok 
 

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését 

egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő 

kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. 

 

Pályázati feltételek az Erasmus szabályzat szerint 

 

A/ A hallgató 

(a) magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az 

intézményben. 

(b) az adott félévre beiratkozott. Lehet államilag finanszírozott és költségtérítéses, nappali 

és levelező tagozatos, BA, MA és felsőfokú szakképzésben részt vevő egyaránt. 

(c) az intézményi elbíráláson megfelelt. 

(d) tanulmányi teljesítményén túlmenően (melynek igazolását a hagyományos tanulmányi 

átlag szolgálja, s ez a legutóbbi két lezárt félévben legalább 3.3) a Milton Friedman 

Egyetem közösségi és tudományos életének is aktív résztvevője. 

(e) pályázatához részletes önéletrajzot és motivációs levelet is mellékelt. 

(f) személyiségében alkalmas arra, hogy az Egyetemet képviselje és hírnevét öregbítse a 

partnerintézményben. 

(g) nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt 

módon (online felmérés a kiválasztás, illetve a hazaérkezés után egyaránt). 

(h) az egyetemi szakjának megfelelő képzési hely(ek)re pályázhat. 

B/  

 Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében. 

 Egy hallgató egy képzési ciklusban összesen maximum 12 hónap összesített mobilitási 

időtartamra jogosult, abban az esetben is, ha támogatásban nem részesül. Ehhez az 

időtartamhoz a korábban LLP-ben végzett mobilitás is hozzáadandó. 

 A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt 

jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény 

felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két 

tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó 

támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. 
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  A külföldi tanulmányok megkezdése előtt a küldő és a fogadó intézmény, valamint a 

hallgató által tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése. A 

mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe. 

 A nyertes pályázókkal a Milton Friedman Egyetem támogatási szerződést köt, amely 

tartalmazza a hallgatói mobilitás időtartamát, a hallgató kötelezettségeit, illetve a 

támogatás pénzügyi feltételeit. 

 A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az 

elvégzett tanulmányi programról és eredményekről. 

 A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt 

tevékenységek teljes elfogadása.  

 A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél 

kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. 

 

A nyertes pályázóknak saját maguknak kell a külföldi intézménnyel egyeztetniük a felvenni 

szándékozott kurzusokat, melyet az intézményi koordinátor és a hallgató szakjának megfelelő 

tanszék Erasmus-felelőse is még a kiutazás előtt jóváhagy.  

 

 

A támogatás mértéke 
 

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze: 

 

 Támogatás speciális igények esetén: fogyatékossággal élő résztvevők esetében a 

tényleges költség alapján számolva 

 Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő 

rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli 

nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból 

 Hallgatói ösztöndíj mértéke: 

Fogadó ország Tanulmányi mobilitás (havi) 

 

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Lichtenstein, , 

Luxemburg, Norvégia, Svédország 
 

+ a 14. régió országai: 

Egyesült Királyság, Feröer-szigetek, Svájc 
 

600 € 

 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, 

Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország 
 

+ a 13. régió országai: 

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán 
 

600 € 

 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, 

Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország 
 

540 € 

Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás 

(külön igénylés alapján) 
250 € 
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Pályázat menete 
A pályázat kétfordulós. Az első forduló során a benyújtott pályázati anyagok kerülnek 

értékelésre. A második körbe bejutott pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol 

magyar és idegen nyelven is bizonyítaniuk kell rátermettségüket.  

Két azonos teljesítményt felmutató hallgató esetében előnyt élvez az a hallgató, aki valamilyen 

formában támogatta, támogatja az Erasmus programot, például segíti a csereprogram keretében 

hozzánk érkezők beilleszkedését, részt vesz a vendégoktatók előadásain. A szóbeli 

meghallgatások időpontjáról az első forduló lezárulta után, e-mailben tájékoztatjuk a 

pályázókat.  

Pályázati anyagnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat 

 Pályázati űrlap (Student Application Form (angol nyelvű) az egyetem honlapjáról 

letölthető) 

 Önéletrajz (magyarul és angolul vagy a célország nyelvén) 

 Kb. 1 oldalas motivációs levél, amely tartalmazza a programtervet (magyarul és angolul 

vagy a célország nyelvén) 

 Tanulmányi eredményeket rögzítő, kitöltött táblázat (az egyetem honlapjáról letölthető) 

 Hallgatói nyilatkozat, melyben a hallgató felelősséget vállal, hogy a benyújtott adatok 

a valóságnak megfelelnek (az egyetem honlapjáról letölthető) 

 Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata 

 Útlevél és/vagy személyi igazolvány másolata 

 

Pályázati anyag opcionális mellékletei 

 TDK-munka és egyéb publikációk jegyzéke 

 Társadalmi, közösségi munka (igazolással) 

 Ajánlólevél 

 

A motivációs levélben a hallgató az alábbi kérdésekre adjon választ: 

 Miért szeretne a külföldi intézményben tanulni? 

 Hogyan befolyásolja a külföldi részképzés a további szakmai fejlődését? 

 Mi a tervezett szakmai program időtartama?  

 Milyen kurzusokat kíván felvenni? 

 Egyéb elképzelések, tervek, melyek a pályázatot erősíthetik 

 

Pályázat benyújtása 

 

 Elektronikus formátumban, e-mailben és nyomtatott, aláírt változatban is el kell 

juttatni az Erasmus Irodához (erasmus@uni-milton.hu; B110-es szoba) 

 

Beadási határidő: 2023. március 17. 12:00 

 

 

További információ: Dr. Laki Ildikó, Erasmus-koordinátor, laki.ildiko@uni-milton.hu 

erasmus@uni-milton.hu 

 

A hallgatói mobilitással kapcsolatban bővebb információ található: 

 

Tempus Közalapítvány honlapján: 

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazati_lehetosegek_hallgatoknak? 
https://hallgatoi-osztondijak.hu/alapozd-meg-a-jovod-erasmus-osztondijjal 

Az Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
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