
 

Erasmus+ hallgatói tájékoztató 

 

 

ERASMUS+ 

Az Erasmus+ az Európai Unió mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatóinak 

és munkatársainak külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte, valamint akár Európán 

kívül is. A program névadója Rotterdami Erasmus, a XV-XVI. század híres humanistája, teológusa, 

tudósa és filozófusa. 

Az OR-ZSE 2021-ben az Európai Unió teljes hétéves pénzügyi időszakára elnyerte az Erasmus 

Felsőoktatási Chartát (ECHE), így jogosulttá vált az Erasmus+-program keretében megvalósuló 

hallgatói és munkatársi mobilitási programok támogatására. 

Az Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgató valamely 

külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytasson, vagyis egy teljes szemesztert valamely 

partnerintézményünkben töltsön. Ott ugyanúgy krediteket szerez, mint idehaza, és azokat az OR-ZSE 

befogadja, mintha a hallgató az adott kurzusokat itthon végezte volna el. Eközben olyan kurzusokat 

is felvehet, amelyeket itthon nem tudunk kínálni. Van, aki emellett a partnerintézmény és a környék 

könyvtáraiban, levéltáraiban, múzeumaiban kutat szakdolgozata témakörében, vagy a célország zsidó 

közösségével ismerkedik meg. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosí-

tanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, nemzetközi kapcsolati háló kiépítésére. 

Mindez a diplomát követően jelentősen növelheti a végzettek munkaerőpiaci versenyképességét. 

 

Időtartam 

• A mobilitás időtartama egy tanulmányi félév (tipikusan 4-5 hónap). Ennek pontos meghatározása a 

partneregyetem tanévbeosztásának megfelelően történik. 

• A hallgató egy képzési ciklusban többször is részt vehet tanulmányi célú mobilitásban, melynek 

teljes időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. 

 

Ösztöndíj 

• A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazás és a kint tartózkodás költségeit. Fontos tudni, 

hogy a támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatónak 

a várható kiadásokról érdemes előre tájékozódnia, azok ismeretében döntenie a jelentkezésről. 

• Az Erasmus+ Programban részt vevő hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrá-

ciós és vizsgadíjak befizetése alól. Esetenként azonban egyéb kisebb díjak (például könyvtárhasználat) 

befizetését előírhatja a fogadó fél. Ezekről a partnerintézmények honlapjai tájékoztatnak. 

• Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ. Az európai országokat 

két kategóriába sorolták megélhetési költség szerint, a két ösztöndíjráta: 470 euró, 520 euró havonta. 

• Az ösztöndíjak számításánál az Európai Bizottság által szabott irányelv a támogatás napi alapú 

elszámolása, amely a partnerintézmények által megszabott dátumokon alapul. A töredék hónapokra 

tehát nem teljes havi ösztöndíjat kapnak a hallgatók. 

• Ezeknél a hosszabb távú, tanulmányi célú mobilitásoknál nem jár külön utazási támogatás. Ún. 

„zöld” utazási forma választása esetén azonban jár 50 euró kiegészítés.   

• Léteznek kiegészítő támogatási formák is (esélyegyenlőségi támogatás, fogyatékossággal élő vagy 

tartósan beteg hallgatók támogatása). Ezekről érdeklődjön időben. 

 



A hallgatók jogai és kötelezettségei 

• A hallgatók a külföldi részképzés alatt ugyanúgy az OR-ZSE beiratkozott, teljes jogú hallgatói, így 

jogosultak a nekik járó szociális támogatásra, tanulmányi ösztöndíjakra vagy egyéb hitel folyósítására. 

• A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a 

fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatójának járnak. 

• A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek eleget kell tenniük (például 

tandíjfizetés, bizonyos esetekben tantárgyak teljesítése). 

 

Teendők kiutazás előtt 

• Learning Agreement (röviden LA): A hallgatók kiválasztják a partnerintézményben felvenni terve-

zett kurzusokat, valamint azokat az itthoni kurzusokat, amelyek helyett ezeket el akarják ismertetni. 

A külföldön elvégzett kurzusokat szabadon választott kreditként is el lehet fogadtatni. A kiválasztott 

kurzusok az ún. Learning Agreement-ben (LA) kerülnek rögzítésre. Az „LA” a hallgató, a 

fogadóintézmény és az OR-ZSE képviselőjének aláírásával válik érvényessé. 

• Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi kurzus: A hallgatók a sikeres pályázatot követően egyetemi e-mail 

címükre egy linket kapnak a kötelezően kitöltendő online nyelvi teszthez. Az eredmények alapján a 

koordinátorok által kiválasztott hallgatók licenszhez jutnak egy ingyenes online nyelvi kurzushoz 

(ennek elvégzése a hallgató számára nem kötelező, de a nyelvtudás fejlesztése érdekében ajánlott). 

Több partnerintézmény meghatározott nyelvi szinteket (angolul vagy a célország nyelvén), és csak 

olyan hallgatókat küldhetünk ki, akik ezt a nyelvi szintet teljesítik. 

• Európai Uniós egészségbiztosítási kártya: A Magyarországon társadalombiztosítási jogosultsággal 

rendelkező személyek (például a nappali képzésben részt vevő hallgatók) jogosultak az Európai Unió 

országaiban alapellátást biztosító, ingyenes egészségbiztosítási kártya kiváltására. Elektronikusan az 

Ügyfélkapun keresztül, személyesen pedig a Kormányhivatalokban igényelhető ingyenesen. Megléte 

és a kint tartózkodási időre való érvényessége szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez. 

• Támogatási szerződés: A nyertes pályázókkal az egyetem támogatási szerződést köt, amelyben 

rögzítésre kerülnek a hallgatói mobilitással kapcsolatos lényeges feltételek (különösen: a külföldi 

tartózkodás időtartama, az ösztöndíj összege, az átutalás módja és ideje). 

• Lakhatás: A kiutazó hallgató feladata gondoskodni lakhatásáról. A fogadó egyetem néha csak 

korlátozott számban tart fenn kollégiumi férőhelyeket a mobilitásban részt vevő hallatók számára. 

• Kiutazás: A kiutazó hallgató feladata gondoskodni kiutazásról is, például repülővel vagy valamely 

ún. „zöld” utazási formával (például busszal, vonattal, car-poolinggal…). 

 

Teendők hazaérkezést követően 

• Transcript of Records: A külföldön elvégzett kurzusokról a partnerintézmény egy ún. Transcript of 

Records elnevezésű dokumentumot állít ki. Ez a dokumentum az alapja az elvégzett kreditek elisme-

résének, és az itt szereplő információk kerülnek majd be a diplomamellékletbe is. 

• Certificate of Attendance: Amennyiben a Transcript of Records nem tartalmazza a mobilitás befeje-

zésének időpontját, úgy erről egy külön igazolást kell kérni. 

• Online nyelvi teszt (OLS): Hacsak a hallgató a mobilitást megelőzően az online nyelvi teszten nem 

ért el C2 vagy anyanyelvi szintet, a mobilitás végén egy második teszt kitöltése is kötelező. Ezzel 

mérhető a hallgató nyelvi fejlődése a mobilitás hónapjai során.  

• Online beszámoló (EU Survey): A mobilitás végén a hallgató e-mailben kap linket egy online 

beszámolóhoz, amelynek kitöltése kötelező. Az egyetem a támogatási szerződésben meghatározott 

összeg egy részének átutalását az online beszámoló benyújtásához kötheti. Ezt a beszámolót az 

Európai Bizottság online rendszerében rögzítik. 


