
ERASMUS+ Pótpályázat 
2020/2021

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar



„Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” (Paulo Coelho)



Bangó-Kiss Karolina
ÁNTK Erasmus koordinátor
E-mail: antk.outgoing@uni-nke.hu
Tel.: +36 1 432 9000 / 20832
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, 418. iroda

Ügyfélfogadás: Hétfő 08:30-10:30

Csütörtök 08:30-10:30

Egészségünk védelme és a járvány megelőzése érdekében kérjük

Önöket, hogy a személyes ügyintézést csak a lehető

legszükségesebb esetben válasszák, lehetőség szerint előzetes

bejelentkezés alapján, amennyiben az ügy intézésére elektronikus

úton semmilyen módon nincs lehetőség.

mailto:antk.outgoing@uni-nke.hu


Mi a különbség az 

Erasmus és a Campus 

Mundi között?

Hova lehet pályázni? 

Mikor mehetek 

Erasmusra és mennyi 

ideig?

Mikor derül ki 

az eredmény?

Erasmus alatt itthon 
is teljesítenem kell a 
kurzusokat? 

Mekkora összeg? 

Euróban, vagy 
Forintban utalják? 



FÉLELEM vs. VALÓSÁG



FÉLELEM vs. VALÓSÁG





Erasmus+ Mobilitás Projektek

1. Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (3-12 hónap)

2. Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása (2-12 hónap)

3. Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap)

4. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása: (2-60 nap)

Egy tanévben 2 alkalommal lehet pályázni 
(tavaszi fő pályázat, őszi pótpályázat)



ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2020/2021

Tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 
pályázás benyújtásának határideje:

2020. szeptember 1 –21. (12:00 délig)



Tanulmányi célú mobilitás

Megpályázható félév: 2020/21 TAVASZI félév

Mobilitási időszak: 1 szemeszter (minimum 3 hónap - átl. 4-4,5 hónap 
egy külföldi tanulmányi félév, partnerintézménytől függően)

További információk:

- az ösztöndíj nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget!!!

- a hallgató viszont mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs- és vizsgadíjak alól

- sikertelen pályázat vagy hosszabbítás esetén Zero Grant státuszra is van lehetőség



Pályázati feltételek

 BA, MA és Ph.D képzésben résztvevő hallgatók (nappali, levelezős)

 aktív hallgatói jogviszony (kiutazás félévében is)

 a kiutazáskor legalább két lezárt félév

 megfelelő nyelvtudás



Támogatási összegek
Fogadó ország Tanulmányi célú mobilitás

(kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland 
(IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia 
(NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

520 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország 
(DE), Görögország (EL), Spanyolország 
(ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia 
(NL), Málta (MT), Portugália (PT))

520 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), 
Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia 
(LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), 
Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia 
(MK), Törökország (TR))

470 euró / hó

Rendkívüli támogatás:
hátrányos helyzetű hallgatóknak

200 euró / hó



A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, 

Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 

Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Erasmus/Brexit:

https://tka.hu/hir/10349/felkeszules-a-brexitre-az-europai-bizottsag-kozlemenye

„Aki 2021. január 1-je előtt érkezik a szigetországba, annak nem lesz szüksége vízumra, azonban ha 2021.

január után is kint marad, ’pre-settled’ vagy ’settled’ státuszt kell igényelnie a gov.uk/settled-status-eu-

citizens-families oldalon.”

https://tka.hu/hir/10349/felkeszules-a-brexitre-az-europai-bizottsag-kozlemenye
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families


NKE/ÁNTK Partnerintézmények

Európán belüli partnerintézmények

Partnerintézmények 79
Partnerországok 22
Városok 65

Európán kívüli partnerintézmények 
(ICM)

Partnerintézmények 18
Partnerországok 11
Városok 13



NKE/ÁNTK Partnerintézmények

EU: https://antk.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/osztondijak/erasmus/erasmus-partner-intezmenyek
Bangó-Kiss Karolina, ÁNTK Erasmus koordinátor:
+ 36 1 432 9000/20832
E-mail: antk.outgoing@uni-nke.hu
Iroda: Oktatási Központ, IV. emelet, 418. iroda (H-Cs 08:30-10:30)

EU-n kívüli: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-partnerintezmenyek/europan-
kivuli-partnerintezmenyek-hallgatoknak

Kovács Renáta, ICM (EU-n kívüli mobilitások) koordinátor 
+36 1 432 9000/20764
E-mail: kovacs.renata@uni-nke.hu
Iroda: Budapest, Ludovika Campus, Tóparti Épület, 106.

https://antk.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/osztondijak/erasmus/erasmus-partner-intezmenyek
mailto:antk.outgoing@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmus-partnerintezmenyek/europan-kivuli-partnerintezmenyek-hallgatoknak
mailto:kovacs.renata@uni-nke.hu


Partnerintézmény kiválasztásának szempontjai

szakmai motiváció (releváns tantárgyak/képzési terület, kreditbefogadás)

nyelvtanulás

adott ország/kultúra megismerése

kedvező szállás lehetőségek (kollégium, albérlet pl. egy átlagos mobilitási 

időszakra (=4-5 hónapra)

kedvező megélhetés



Kreditbefogadás
20/2014-es Rektori utasítás 3§ (2) szerint a tanulmányi mobilitásban résztvevő hallgatóknak:

„A tanulmányi mobilitási programban résztvevő hallgatóknak egy félév alatt 30 ECTS kredit

felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 12 kredit értékű tárgyat

kell teljesíteniük és a küldő intézményben 10 kreditet kötelezően be kell

számíttatniuk. Amennyiben a partnerintézmény nem ECTS krediteket alkalmaz, a

hallgatóknak a partnerintézményben a külföldi hallgatók számára engedélyezett, vagy a

megkövetelt maximális követelmény szerint kell tárgyakat felvennie, de legalább 10 ECTS

kredit értékű tárgyat be kell számíttatniuk.

Az a hallgató, aki önhibájából nem teljesíti a minimum kreditszámot, a támogatási összeg

visszafizetésére kötelezhető.”

*Szabadon választható kurzusként csak azonos képzési szintű külföldi kurzust van lehetőség elismertetni
*Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóknak 20 kreditet kell teljesíteni és mind befogadtatni





Szakmai gyakorlati célú mobilitás

Kiutazás féléve: 2020/21 TAVASZI félév

(2021. szeptember 30-ig megvalósítható a minimum 60 nap mobilitás)

Időtartam: 2-12 hónap (függ a gyakorlati hely fogadási kapacitásától)

Átlagosan 2-3 hónap a támogatási idő (min. 60 nap)

A pályázati űrlapon kérjük jelöljék a  mobilitás tervezett idejénél, hogy hány hónapra és kb. melyik hónaptól kezdődne a gyakorlat.

További információk:

 Önállóan választott gyakorlati hely

 a hallgató veszi fel a kapcsolatot a célintézménnyel

 fogadólevél nem feltétele a pályázat leadásának, elég a kiutazás előtt 1,5-2 hónappal kérni a fogadólevelet

 Magyarország Külképviseletein

 a hallgató önállóan jár el, önállóan nyújtja be pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz

 https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szakmai-gyakorlat/szakmai-gyakorlat-magyarorszag-

kulkepviseletein

 szakmaigyakorlat@mfa.gov.hu

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szakmai-gyakorlat/szakmai-gyakorlat-magyarorszag-kulkepviseletein
mailto:szakmaigyakorlat@mfa.gov.hu


Támogatási összegek
Fogadó ország Szakmai gyakorlati célú mobilitás

(kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland 
(IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia 
(NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

620 euró / hó

Közepes megélhetési költségű országok
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország 
(DE), Görögország (EL), Spanyolország 
(ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia 
(NL), Málta (MT), Portugália (PT))

620 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), 
Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia 
(LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), 
Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia 
(MK), Törökország (TR))

570 euró / hó

Rendkívüli támogatás:
hátrányos helyzetű hallgatóknak

100 euró / hó



A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, 

Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 

Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, 

Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Vállalkozás, privát vagy közintézmény, ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási 

intézmény, nagykövetségek – kivéve EU szervek!!!





Pályázati feltételek

 BA, MA és Ph.D hallgatók (nappali, levelezős)

 első éves hallgatók (nem kitétel a két lezárt félév)

 frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük 

utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk)

 már korábban Erasmus mobilitási programban részt vett hallgatók (amennyiben a 

korábban teljesített mobilitási programjai, valamint a pályázott tevékenység ideje összesen 

nem haladja meg a 12 hónapot)

 megfelelő nyelvtudás, minimum B2

 szakmai motiváció

 a célintézménynek megfelelő tanulmányi szakirány (befogadtatás miatt)



Erasmus+ kiegészítő támogatás

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és 

munkatársak kiegészítő támogatása 



Szociális alapú kiegészítő támogatás
• hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgató

• Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)

• rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)

• HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)

• „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)

• Roma szakkollégium tagja (volt)

A támogatás összege:

 Szakmai gyakorlat esetén 100 euró/ hó

 Tanulmányi mobilitás esetében 200 euró/hó

http://tka.hu/celcsoport/6212/erasmus-szocialis-alapu-kiegeszito-penzugyi-tamogatas

Pályázati határidő: hamarosan (október)

http://tka.hu/celcsoport/6212/erasmus-szocialis-alapu-kiegeszito-penzugyi-tamogatas


Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ 
hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása 

• látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal

élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek

• a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap

• a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított

kórtörténeti összefoglalót a betegségről, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus

vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket

 Enyhe betegség: 20-150 Euro/hónap

 Közepesen súlyos betegség: 150-320 Euro/hónap

 Súlyos betegség: 320–500 Euro/hónap

A támogatás kizárólag a pályázatban igényelt költségekre használható fel.

http://tka.hu/celcsoport/6213/fogyatekossaggal-elo-vagy-tartosan-beteg-resztvevok-erasmus-
kiegeszito-tamogatasa

Pályázat benyújtása: hamarosan (október)

http://tka.hu/celcsoport/6213/fogyatekossaggal-elo-vagy-tartosan-beteg-resztvevok-erasmus-kiegeszito-tamogatasa


Pályázási tudnivalók

Pályázati Portál: https://erasmus.uni-nke.hu/

 kizárólag elektronikus formában történik (max. 4 partnerintézmény jelölhető meg)

 2 külön pályázatot lehet beadni tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásra

 Ugyanazon az űrlapon lehet pályázni EU-n belüli és EU-n kívüli mobilitásra

 1. lépés: regisztráció („hallgató” státusszal)

 2. lépés: adatlap kitöltése (Kar: ÁNTK!)

 3. lépés: pályázati űrlap kitöltése

 4. lépés: űrlap véglegesítése

FONTOS! A technikai problémák elkerülése végett ne az utolsó napon jelentkezzen, valamint csak teljesen kész 

pályázatot véglegesítsenek. Közben mindvégig érdemes menteni az adatokat!

https://erasmus.uni-nke.hu/


Csatolandó pályázati dokumentumok

 nyilatkozat (honlapról letölthető: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-

kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/palyazas-es-elbiralas-menete)

 fényképes Europass önéletrajz (magyarul + választott nyelven)

 leckekönyv hiteles másolata az utolsó két lezárt félévről (Neptunból lementhető)

 az összes nyelvvizsga bizonyítvány másolata (vagy érettségi, ha kiváltja) – a nyelvtudás

pontozásánál számít!

 egyéb fontosnak ítélt mellékletek (szakmai tevékenység: szakkollégium, TDK; közéleti

tevékenység: HÖK, ESN tagság, önkéntesség, sport tevékenység, stb.) – pontozásnál

számít

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/palyazas-es-elbiralas-menete


NINCS MÁS HÁTRA, MINT

Mi most a teendőd?

1. Ellenőrizd, hogy megfelelsz-e a követelményeknek

2. Válassz partnerintézményt/célországot (Előtte 
partneregyetemek feltérképezése: tárgyak 
elismertethetősége, kurzuskínálat, kurzusok nyelve, 
képzési szintje, kollégiumi, vagy albérleti 
lehetőségek, megélhetés, stb.)

3. Készítsd elő a szükséges dokumentumokat (CV, 
nyelvvizsga bizonyítványok, leckekönyv másolata, 
aláírt nyilatkozat, egyéb szakmai, közéleti, vagy 
sporttevékenység/eredményről igazolások)

4. Véglegesítsd a pályázatod



Campus Mundi

1. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre

https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

2. Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra

https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

Tempus Közalapítvány CM koordinátorai 

Vaprezsán Viktória, Práger Angéla

https://tka.hu/538/munkatarsak

https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz
https://tka.hu/538/munkatarsak



