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„Kedves Erasmus+ Pályázó!

Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdemé-
nyezése, amely több millió ember életére van közvetlen hatással. Sike-
rességét mutatja, hogy az amerikai TIME magazin az Európai Unió 20 
legjelentősebb vívmánya közé sorolta a Római Egyezmény 50. évfor-
dulója alkalmából.

A személyes fejlődés, a karrierépítés valamint a nyelvtudás szempontjából egy külföldön töl-
tött szemeszternek vagy szakmai gyakorlatnak rendkívül nagy jelentősége van. Egyetemünk 
célkitűzése ezért az, hogy minél több hallgatónk élhessen ezzel a lehetőséggel.

 Jelen tájékoztató füzet célja, hogy segítse a hallgatói mobilitási pályázatok elkészítését, ötle-
teket és tanácsokat adjon a külföldön eltöltött szemeszter vagy szakmai gyakorlat idejére. A 
kézikönyvben megtalálható információk mellett az egyetemi honlap és a kari koordinátorok 
felkeresését ajánlom minden pályázónak, akik készséggel válaszolnak a felmerülő kérdések-
re.  

Mindenkinek sikeres pályázást kívánok!”

Dr. habil. Nyikos Györgyi
Nemzetközi Rektorhelyettes

„Kedves Hallgatótársam!

Biztosan temérdek történetet hallottál, amelyek talán némi túlzással, 
de az ERASMUS kihagyhatatlanságát mesélték. Egy több hónapos kül-
földi út számos megpróbáltatást rejt, de pont ezek a kihívások azok, 
amelyek fejlődésed segítik.
Megállni a helyed egy idegen környezetben, kapcsolatokat teremteni, 
kialakítani a rutinod, a végén pedig számot adni a megszerzett tudás-

ról – kihívás, de ne aggódj, körötted mindenki ugyanebben a cipőben fog járni. 
Jó szívvel biztatlak hát arra, hogy pályázzál, hiszen nem csak munkaerő piaci, de emberi érté-
keidet is növeli majd ez a tapasztalat. Bízom benne, hogy Te is bővíted majd az NKE hallgatói 
nagyköveteinek körét!”

Baráti üdvözlettel:
Kosztrihán Dávid

EHÖK elnök

Mobilitási lehetőségek az NKE hallgatói számára
                                                                                                                                      

Az NKE hallgatói a programoktól függően tanulmányi célú és szakmai gyakorlat mobilitási 
tevékenységben vehetnek részt. A mobilitási tevékenységeket különböző programok kere-
tében lehet megvalósítani: 

• Erasmus+ az európai országokba, 
• Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás Európán kívül (ICM).

ERASMUS+ (EURÓPÁN BELÜLI MOBILITÁS)

Az Erasmus+ az Európai Unió mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hall-
gatóinak és munkatársainak külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte, vala-
mint – meghatározott országok esetében – akár Európán kívül is. Az elnevezés Rotterdami 
Erasmushoz kötődik, aki a XV. század híres humanistájaként, teológusaként, tudósaként és 
filozófusaként vált ismertté.

Az Európai Bizottság Erasmus+ programjának átfogó prioritása az oktatás és képzés hozzá-
járulásának erősítése az Európai Unió következő évtizedre szóló növekedési stratégiája, az 
Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez. Ez utóbbi célja, hogy változó világunkban az 
EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E három, egymást kölcsönösen 
erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen 
a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió.

A korábbi Erasmus program az Európai Unió felsőoktatást támogató alprogramja, az Európai 
Unió legsikeresebb projektje után nevezték el a 2014-től induló új keretprogramot, az Eras-
mus+ programot. Az Erasmus program keretében tanévenként több mint kétszázezer diák 
indult útnak a programban résztvevő 33 országból, hogy tanulmányi részképzést folytasson, 
vagy szakmai gyakorlatot végezzen egy másik résztvevő országban, megismerkedhessen az 
európaiság érzésével, testközelből betekintést nyerjen különböző európai országok kultúrá-
jába és bővítse eddig megszerzett ismereteit.
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ERASMUS+ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS (ICM)

2015-től kibővült az Erasmus+ célországok köre a nemzetközi kreditmobilitási program be-
indításával. Ennek keretében az Európai Unión kívül is lehet Erasmus+ támogatást igénybe 
venni.
 
A program végrehajtása eltér az EU-s partnerekkel bonyolított mobilitási tevékenységtől, 
ugyanakkor az Erasmus program keretében alkalmazott alapelveket, adminisztrációs vívmá-
nyokat megőrizték a program létrehozói.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a teljes hétéves időszakra elnyerte az ún. ECHE Charter-t, 
így jogosulttá vált az Erasmus+ program keretében megvalósuló hallgatói mobilitási progra-
mok támogatására. 2017-től a Tempus Közalapítvány az Erasmus+ nemzetközi kreditmobili-
tás iránt érdeklődő hallgatókat a Campus Mundi pályázatra irányítja át.

CAMPUS MUNDI

A magyar főiskolai és egyetemi hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő kiválósági prog-
ramot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-tól. A program keretében féléves 
részképzésre és szakmai gyakorlatra pályázhatnak a kiváló teljesítményt elérő hallgatók, 
akiknek átlaga meghaladja a szakos átlagot.

Féléves részképzésre az Egyetem szerződéses partnereivel folytatott csereprogram kereté-
ben lehet pályázni. A Campus Mundi finanszírozás feltétele a sikeres intézményi pályázat. 
Az Erasmus+ intézményekbe pályázók Erasmus+ státusszal, de az Erasmus+ programhoz 
képest magasabb összegű ösztöndíjjal végezhetik el mobilitási programjukat. A pályázatot 
közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz (TKA) kell benyújtani. Mivel az intézményi pályázat 
elbírálása adott időszakban történik, míg a Campus Mundi ösztöndíjra folyamatos a jelent-
kezés, az érdeklődők az Erasmus+ pályázatban megjelölt intézményekkel pályázhatnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a februári pályázati időszakban lehetőségük van olyan intézmé-
nyeket is megjelölni, amelyekkel az egyetem szerződéses kapcsolatban áll, de nem jött létre 
Erasmus+ együttműködés.  Javasoljuk, hogy éljenek ezekkel az opciókkal is, hiszen ezzel to-
vábbi lehetőségek nyílnak az EU-n kívüli oktatási környezet megismerésére. A további rész-
leteket az alábbi linken találják meg, a választható egyetemek listáját a pályázati portálon 
ismerhetik meg.

http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra a Tempus 
Közalapítvány jelentkezési rendszerében. A pályázathoz lehet kiegészítő támogatást igényel-
ni a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő hallgatók részére.

Sikeres intézményi pályázat birtokában szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet jelentkezni 
a Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázati rendszerében az intézményi jóváhagyás 
után. Intézményi  pályázat benyújtására az NKE-n csak egyszer van lehetőség, ezért kérjük, 
hogy az érdeklődők mindenképpen jelentkezzenek ezen időszakban még akkor is, ha nincs 
fogadóhelyük a pályázás időszakában. Szakmai gyakorlat esetén is javasoljuk az Európán kí-
vüli fogadóhelyek felkutatását. 

További információ:
http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Rövid tanulmányutak (nemzetközi verseny, előadás nemzetközi tudományos konferencián, 
stb.) megvalósítására is van lehetőség, melyhez a pályázatot csak a TKA-hoz kell benyújtani. 
Különösen ajánljuk PhD hallgatók figyelmébe. 

További információ:
www.scholarship.hu

Az NKE Nemzetközi Kapcsolatok Irodája örömmel segíti a hallgatókat abban, hogy pályázatuk 
sikeres legyen. Kérjük, hogy kérdéseikkel keressék a kari, illetve az intézményi  koordinátort.

Az Erasmus+ program alapszabályait az Európai Bizottság által kiadott elvek, útmutatók fog-
lalják össze, melyek a Tempus Közalapítvány honlapján megtekinthetők. Ezen szabályokkal 
összhangban intézményenként eltérő feltételek lehetnek érvényben, melyeket a mindenko-
ri pályázati kiírás tartalmaz.

A Campus Mundi ösztöndíjprogram országos koordinációját a Tempus Közalapítvány (TKA) 
látja el. Az NKE-n a programok központi koordinációjáért a Nemzetközi Rektorhelyettes,  
illetve a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda felel.

http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
http://www.scholarship.hu
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Tanulmányi Mobilitás
                                                                                                                                    

Az Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgatók valamely 
külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy teljes szemesztert 
valamely partnerintézményünkben töltsenek. A külföldön folytatott tanulmányok egyedül-
álló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a 
diplomát követően jelentősen növelheti a végzősök munkaerő-piaci versenyképességét.

AZ ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JELENTKEZÉS ALAPFELTÉTELEI

Pályázhatnak

• az egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben részt vevő hallgatói,
• akik hallgatói jogviszonyban állnak az egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, 

valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
• akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjá-

ban elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni),
• magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési en-

gedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók.

Időtartam

• A mobilitás időtartama: egy tanulmányi félév (3-5 hónap).
• Ennek hosszát a partneregyetem időbeosztása határozza meg. 
• Az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbíthatók a második 

félévre. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és a küldő intézmény koor-
dinátorának is. Hosszabbítás esetén viszont nem garantált, hogy a hallgató további 
ösztöndíjban részesül.

• A hallgató egy képzési ciklusban többször is részt vehet tanulmányi célú mobilitás-
ban és/vagy szakmai gyakorlaton maximum 12 hónapig. 

Ösztöndíj

• A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk 
összes költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes fel-
merülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható kiadá-
saikról!

• A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs és vizsgadíjak 
alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj. 
Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.

• A pályázó önköltségen is vállalhatja a tanulmányi mobilitást.

Támogatási összegek

• Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ. 
• Az európai országokat három kategóriába sorolták megélhetési költség szerint, 

így három ösztöndíjráta létezik: 420 euró, 470 euró, 520 euró havonta.
• Az Európán kívüli országok esetében (nemzetközi kreditmobilitás) az ösztöndíj az 

alábbiakból tevődik össze:

o  havi ösztöndíj: 700 euró, 
o  a távolság függvényében számított egyszeri utazási támogatás:

0 és 99 km:  20 euró/ fő
100 és 499 km:   180 euró/fő
500 és 1999 km:   275 euró/fő
2000 és 2999 km:  360 euró/fő
3000 és 3999 km:  530 euró/fő
4000 és 7999 km:  820 euró/fő
8000 km és felette:  1500 euró/fő

Az ösztöndíjak számításánál az Európai Bizottság által szabott irányelv a támogatás napi ala-
pú elszámolása, amely a partnerintézmények által megszabott dátumokon alapul. Így a tö-
redék hónapokra nem teljes havi ösztöndíjat kapnak a hallgatók. 

A mobilitás időtartamát hazautazás előtt a partnerintézmény igazolja. Amennyiben ez jelen-
tősen (több mint 5 nappal) eltér a támogatási szerződésben meghatározott időtartamtól, 
úgy szerződésmódosításra kerülhet sor, ami a támogatási összeg változását vonhatja maga 
után.
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Országonkénti ösztöndíjráták

Ausztria 470 € Liechtenstein 520 €

Belgium 470 € Litvánia 420 €

Bulgária 420 € Luxemburg 520 €

Ciprus 470 € Macedónia 420 €

Cseh Köztársaság 420 € Magyarország 420 €

Dánia 520 € Málta 470 €

Egyesült Királyság 520 € Németország 470 €

Észtország 420 € Norvégia 520 €

Finnország 520 € Olaszország 470 €

Franciaország 470 € Portugália 470 €

Görögország 470 € Románia 420 €

Hollandia 470 € Spanyolország 470 €

Horvátország 420 € Svédország 520 €

Írország 520 € Szlovákia 420 €

Izland 520 € Szlovénia 420 €

Lengyelország 470 € Törökország 420 €

Lettország 420 €

Szociális alapú kiegészítő támogatás

• Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, 
amely havi 200 euró többlettámogatást jelent. 

• A szociális kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány által megadott forma-
nyomtatvány benyújtásával lehet pályázni, a TKA által meghirdetett időszakokban: 
általában májusban és októberben. A pályázatokat az intézmény által megszabott 
határidőig a kari koordinátorokhoz lehet benyújtani. A pályázatokat a Tempus Köz-
alapítvány bírálja el. 

• Európán kívüli országokba történő utazás (nemzetközi kreditmobilitás) esetében 
szociális alapú kiegészítő támogatásra nincs lehetőség pályázni.

Kiegészítő támogatás a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő hallga-
tók részére

Pályázatokat lehet benyújtani kiegészítő támogatásra a kari koordinátorokhoz.
Részletes információ az egyetem központi honlapján található. 

CÉLORSZÁGOK

• A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Török-
országba és Macedóniába utazhatnak, azokba az intézményekbe, amelyekkel az 
egyetem intézményközi szerződést kötött.

• A nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli országok) keretein belül az egyetem 
jelenleg izraeli, kazahsztáni és kínai partnerintézményekkel ápol kapcsolatokat.

• Az NKE partnerintézményeinek listája külön fejezetben található.

A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

• A hallgatók a külföldi részképzés alatt ugyanúgy az NKE beiratkozott, teljes jogú 
hallgatói, így jogosultak a nekik járó szociális támogatásra, tanulmányi ösztöndíjak-
ra vagy egyéb hitel folyósítására.

• A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon 
jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatójának járnak.

• A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek eleget kell 
tenniük (pl. tandíjfizetés, tantárgyak teljesítése).

• A hallgatónak kötelessége az intézményekkel kötött szerződések szabályait és elő-
írásait betartani.

• A hallgatónak jeleznie kell minden, a tanulmányi szerződésével kapcsolatos vál-
tozást a küldő és a fogadó intézménynek. A támogatási szerződéssel kapcsolatos 
változásokat szintén jeleznie kell a küldő intézmény koordinátorának.

• A hallgató kötelessége a külföldi tanulmányai alatt a fogadó intézmény szabálya-
inak betartása.

• A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön kiad-
ványt adott ki: A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön. Elérhetősége: https://
bookshop.europa.eu/hu/home/

• A hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus Hallgatói Charta tartalmazza, 
amely elérhető az NKE honlapján.
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TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

• Támogatási szerződés: A nyertes pályázókkal az egyetem támogatási szerződést 
köt, amelyben rögzítik a külföldi tartózkodás időtartamát, az ösztöndíj összegét, az 
átutalás módját és idejét.

• Learning Agreement (röviden LA): A hallgatók kiválasztják a partnerintézmény-
ben felvenni tervezett kurzusokat, valamint azokat az itthoni kurzusokat, amelyek 
helyett ezeket el akarják ismertetni (szabadon választható kurzusokat is meg lehet 
adni). A kiválasztott kurzusok az ún. Learning Agreement-ben (LA) kerülnek rögzí-
tésre. Az „LA” a hallgató, a fogadóintézmény, illetve az NKE képviselőjének aláírá-
sával válik érvényessé. 

• Kurzusok módosítása: A kiválasztott kurzusok módosítására a félév során van le-
hetőség, ezt azonban jelenteni kell mind az NKE, mind a partner koordinátoránál. 
A módosításokról szóló dokumentumot szintén mindhárom fél aláírja.

• Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi kurzus: A hallgatók az ösztöndíj elnyeréséről szó-
ló határozatuk kézhezvételét követően linket kapnak egy kötelezően kitöltendő 
online nyelvi teszthez. Az eredmények alapján a koordinátorok által kiválasztott 
hallgatók licenszet kaphatnak egy ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelynek el-
végzése nem kötelező, de javasolt a nyelvtudás fejlesztése érdekében.

• Kedvezményes tanulmányi rend: Ennek igényléséről a hallgató önállóan köteles 
gondoskodni.

• Kurzusok felvétele az NKE-n: A kiutazás előtt vagy a félév elején a hallgatók kö-
telesek felvenni az NKE-n az adott félévben esedékes kurzusaikat, amelyeket a 
külföldi tárgyaik mellett teljesíteniük kell. Ajánlott a hazai oktatók felkeresése a 
félév elején, illetve célszerű tisztázni a kurzusok teljesítésének menetét.

TEENDŐK HAZAUTAZÁS UTÁN

• Transcript of Records: A külföldön elvégzett kurzusokról a partnerintézmény egy 
ún. Transcript of Records dokumentumot állít ki. Ez a dokumentum az alapja az 
elvégzett kreditek elismerésének, így ezt el kell juttatnod az Erasmus-koordináto-
rodhoz. A kreditek elismerése az intézmény szabályzata szerint kötelező.

• Certificate of Attendance: Amennyiben a Transcript of Records nem tartalmazza a 
mobilitás befejezésének időtartamát, úgy erről egy külön igazolást kell kérni.

• Online beszámoló (EU Survey): A mobilitás végén a hallgatók e-mailben kapnak 
linket egy online beszámolóhoz, amelynek kitöltése kötelező. Ezt a beszámolót az 
Európai Bizottság online rendszerében rögzítik.

• Szöveges (élmény) beszámoló: Intézményi szinten elvárás egy 4-5 oldalas szöve-
ges beszámoló benyújtása beszámolói minta alapján, amelyet a kari koordináto-
rodnak kell elküldeni. Ebben olyan hasznos információkat is várunk, amelyek segít-
hetik a későbbi pályázó hallgatók intézményválasztását.

• Kreditátviteli kérelem: A hallgatóknak el kell ismertetniük külföldön teljesített kre-
ditjeiket, ami a Learning Agreement és a Transcript of Records alapján történik. A 
kreditátviteli kérelem mintadokumentuma a központi honlapról letölthető a Hall-
gatóknak > Tanulmányi kérelemminták menüpont alatt.

Szakmai Gyakorlat
                                                                                                                                      

A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, és ehhez 
ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a hallgató képzési 
programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely beszámítható a tantervbe illesz-
tett, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak.

Sikeres pályázás esetén a hallgatók kötelesek önállóan megszervezni gyakorlati programjukat 
a kiválasztott intézménnyel. A pályázati űrlapon 3 preferált célintézményt lehet megjelölni, a 
pályázat leadásához azonban még nincs szükség aláírt fogadólevélre a partnerintézménytől. 
A nyertes pályázók kettő vagy háromhavi ösztöndíjban részesülnek, önköltségen azonban 
hosszabb idejű gyakorlat is végezhető. Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatónak 
lehetősége van a pályázati űrlapon megadottól eltérő gyakorlati helyet választani. 
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A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda korlá-
tozott mértékben tud a hallgatóknak 
támogatást nyújtani a gyakorlati helyek 
egyeztetésében. Jelenleg az egyetem a 
következő intézménnyel vállalja a kapcso-
latfelvételt:

• NISPAcee

AZ ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JELENTKEZÉS ALAPFELTÉTELEI

Pályázhatnak

• az egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben részt vevő hallgatói,
• magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési enge-

déllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók,
• elsőéves hallgatók (itt nem feltétel a két lezárt félév),
• végzős hallgatók (a záróvizsgát követő egy évben teljesíthető gyakorlat),
• 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).

Követelmények

• megfelelő, legalább erős középfokú aktív nyelvtudás (szóbeli interjún teszteljük),
• a célintézménynek megfelelő tanulmányi szakirány.

Bírálatkor előnyt jelent

• a kiemelkedő tanulmányi átlag,
• a megfelelő szakmai motiváció.

Időtartam

• A mobilitás időtartama 2–12 hónap lehet. Ezt befolyásolja, hogy a fogadó intéz-
mény mennyi időre látja vendégül a hallgatót. 

• Az NKE átlagosan 2-3 havi támogatásban tud egy hallgatót részesíteni, ettől hall-
gatói kérvény benyújtása esetén indokolt esetekben eltérhet.

• Egy képzési ciklusban a hallgató maximum 12 hónapig vehet részt mobilitási prog-
ramban. Tehát az is pályázhat szakmai gyakorlatra, aki korábban már részesült 
Erasmus ösztöndíjban! Az anyagi támogatás nem garantált azoknak, akik már egy-
szer részt vettek a programban.

Ösztöndíj

A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk összes 
költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő költsé-
get, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról!

A pályázó önköltségen is vállalhatja az Erasmus+ programban való részvételt.

Támogatási összegek

• Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ.
• Az országokat három kategóriába sorolták megélhetési költség szerint, így három 

ösztöndíjráta létezik: 520 euró, 570 euró és 620 euró havonta.
• Az NKE egységesen 2-3 havi támogatást ad a hallgatónak, amelytől csak indokolt 

esetben tér el.

©Szilágyi Dénes
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Országráták

Ausztria 570 € Liechtenstein 620 €

Belgium 570 € Litvánia 520 €

Bulgária 520 € Luxemburg 620 €

Ciprus 570 € Macedónia 520 €

Cseh Köztársaság 520 € Magyarország 520 €

Dánia 620 € Málta 570 €

Egyesült Királyság 620 € Németország 570 €

Észtország 520 € Norvégia 620 €

Finnország 620 € Olaszország 570 €

Franciaország 570 € Portugália 570 €

Görögország 570 € Románia 520 €

Hollandia 570 € Spanyolország 570 €

Horvátország 520 € Svédország 620 €

Írország 620 € Szlovákia 520 €

Izland 620 € Szlovénia 570 €

Lengyelország 520 € Törökország 520 €

Lettország 520 €

Szociális alapú kiegészítő támogatás szakmai gyakor-
laton is elérhető a 17/18-as tanévtől!

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális ala-
pú kiegészítő támogatásra, amely havi 100 euró többlet-
támogatást jelent. 

Kiegészítő támogatás a tartós betegségben szenvedő és 
fogyatékkal élő hallgatók részére.

Pályázatokat lehet benyújtani kiegészítő támogatásra a kari koordinátorokhoz. 
Részletes információ az egyetem központi honlapján található.

CÉLORSZÁGOK, GYAKORLATI HELYEK

• A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökor-
szágba és Macedóniába utazhatnak.

 о Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni 
 о vállalkozásokhoz, 
 о privát vagy közintézményekhez, 
 о ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményekhez,
 о Magyarország külképviseleteihez (a Külgazdasági és Külügy  

minisztérumon keresztül.

Az Erasmus+ Nemzeti Irodák, valamint az EU-szervek nem jelölhetők meg gyakorlati hely-
ként!

• Szakmai gyakorlati hely keresése:
 о önállóan: ez esetben a hallgató veszi fel a kapcsolatot a partnerintézmény-

nyel, és az intézmény jóváhagyása után megjelölheti azt pályázata beadásakor,
 о Nemzetközi Kapcsolatok Irodán keresztül a korábban felsorolt szervezetek 

esetében. A gyakorlati helyek felkeresésére a pályázatok elbírálását követően 
kerül sor.

• A választott szakmai gyakorlati helynek minden esetben illeszkednie kell a hallgató 
képzési programjához!

        
©Kocsis Dóra

©Szilágyi Ágnes
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SZAKMAI GYAKORLAT MAGYARORSZÁG KÜLKÉPVISELETEIN

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) külön feltételeket szab a külképviseleteken 
folytatott szakmai gyakorlat folytatásához:

• legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia), 
• megfelelő tanulmányi szakirány,
• kimagasló tanulmányi átlag,
• hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez.

A hallgatók csak abban az esetben folytathatnak gyakorlatot külképviseleten, ha sikeresen 
átestek a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, valamint ha a helyettes államtitkár is jóváhagyta 
gyakorlatukat.

Célszerű az ösztöndíjra való pályázás előtt jelentkezni a minisztériumhoz gyakorlatra, mi-
vel az ügyintézés időigényes!

A külképviseletre való pályázás lépései:

A pályázat során a hallgató önállóan jár el, az alábbi lépések tájékoztató jellegűek:

1. A hallgatónak önállóan kell benyújtania pályázatát a Külgazdasági és Külügyminisz-
tériumhoz (szakmaigyakorlat@mfa.gov.hu), javasolt már az Erasmus+ pályázat be-
adása előtt. 

2. A minisztérium illetékes munkatársa ezután elküldi a jelentkező számára a bekül-
dendő dokumentumok listáját (életrajz, nemzetbiztonsági kérdőív, motivációs le-
vél stb.).

3. Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről szóló határozatot menet közben is el lehet jut-
tatni a minisztérium számára, mivel ez befolyásolja a gyakorlat időtartamát.

4. Amennyiben a pályázó minden követelménynek megfelelt, és nemzetbiztonsági 
átvilágítása is sikeresen lezárult, úgy a minisztérium értesíti a gyakorlat megkezdé-
sének időpontjáról.

5. A hallgatók kiutazásuk előtt külön tájékoztatáson vesznek részt a KKM-ben.

Magyarország bármely külképviselete megjelölhető az alábbi országokban:

az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, 
Macedónia.

A külképviseletek listája az alábbi linken található:
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek

©Lázár Bence, Saint-Cyr Coëtquidan,  
Franciaország

©Gedei Kata, Limoges, Franciaország     

© Tóth Kinga, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek
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TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

• Támogatási szerződés: A nyertes pályázókkal az egyetem támogatási szerződést 
köt, amelyben rögzítésre kerül az ösztöndíj összege, az átutalás módjat és ideje.

• A szakmai gyakorlat programját az ún. Learning Agreement for Traineeships-ben 
(LA) rögzítik. Az „LA” a hallgató, a fogadóintézmény, illetve az NKE képviselőjének 
aláírásával válik érvényessé. 

• Online nyelvi teszt, nyelvi kurzus: A hallgatók az ösztöndíj elnyeréséről szóló ha-
tározatuk kézhezvételét követően linket kapnak egy kötelezően kitöltendő online 
nyelvi teszthez. Az eredmények alapján a koordinátorok által kiválasztott hallga-
tók licenszet kaphatnak egy ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelynek elvégzése 
nem kötelező, de javasolt. 

• Kedvezményes tanulmányi rend: A hallgatók szükség esetén kötelesek önállóan 
gondoskodni a kedvezményes tanulmányi rend igényléséről.

• Kurzusok felvétele az NKE-n: Amennyiben a hallgatók a félév közben teljesítik gya-
korlatukat, kötelesek felvenni az NKE-n esedékes kurzusaikat, amelyeket el kell 
végezniük. Ajánlott a hazai oktatók felkeresése a félév elején, illetve célszerű tisz-
tázni a kurzusok teljesítésének menetét. 

TEENDŐK HAZAUTAZÁS UTÁN

• Certificate of Attendance: A fogadó intézménynek az elvégzett gyakorlatról iga-
zolást kell kiállítania, amely tartalmazza a mobilitás kezdésének és befejezésének 
időpontját. Ezt az Erasmus-koordinátorodhoz kell eljuttatnod.

• Online beszámoló (EU Survey): A mobilitás végén a hallgatók e-mailben kapnak 
linket egy online beszámolóhoz, amelynek kitöltése kötelező. Ezt a beszámolót az 
Európai Bizottság online rendszerében rögzítik.

• Szöveges (élmény) beszámoló: A jövőbeni kiutazó hallgatók minél jobb tájékoz-
tatása érdekében az egyetem beszámolói minta alapján egy 4-5 oldalas szöveges 
beszámoló benyújtását kéri, amelyet a kari koordinátorodnak kell elküldeni. 

A pályázás és Elbírálás Menete
                                                                                                                                      

Pályázati időszakok

Évente kétszer kerül sor a pályázat kiírására
I. a fő pályázati ciklusra minden tanév tavaszi félévében kerül sor, amely kartól 

függően február és április közé esik. Ekkor a következő tanév mindkét félévére 
lehet pályázni. 

II. A második, kiegészítő pályázási szakasz ősszel, az új tanév kezdetekor van. Ekkor 
a II. félévben teljesítendő részképzésre van lehetőség pályázatot beadni.

A második szakaszban az intézmény az első pályázati szakasz után fennmaradó támogatási 
keretre ír ki pályázatot, így ekkor várhatóan kevesebb hallgató nyerhet támogatást. Ezért 
ösztönzünk mindenkit, hogy a tavaszi felhívás során adja be pályázatát!

A hallgatók egyidejűleg nyújthatnak be pályázatot 
szakmai gyakorlatra és hallgatói mobilitásra is!

A pályázás módja

A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, 
az online jelentkezési rendszeren keresztül. 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.

A pályázati portál az alábbi linken érhető el:

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

https://app.uni-nke.hu/erasmus/ 
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A honvéd tisztjelöltek esetében az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokának aláírása szük-
séges!

A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói számára az intézetvezető jóváhagyása szükséges!

Azon RTK hallgatóknak, akiknek az Országos Rendőr-főkapitánysággal ösztöndíjszerződé-
sük van, a külföldi tanulmányokhoz az ORFK vezetőjének előzetes engedélyét kell kérni-
ük (szerződés 8. pontja). A kérelmet az RTK Tanulmányi Osztályán keresztül kell engedé-
lyeztetni a szerződésben meghatározottak szerint.

Szóbeli interjú, nyelvi teszt

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatok beküldői 
szóbeli interjún vesznek részt, amelyen a nyelvi készségüket is teszteli a bíráló bizottság, 
melynek tagjai a nemzetközi dékánhelyettesek, a kari koordinátorok, illetve a HÖK és a Nem-
zetközi Kapcsolatok Iroda képviselői.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton, valamint írásbeli határozat formájában 
kapnak értesítést a döntésről.
 
A pályázás során csatolandó dokumentumok:

1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vál-
lalja (a nyilatkozat a honlapról letölthető).

2. Europass önéletrajz (tanulmányok vagy a munkavégzés nyelvén írt és magyar!).
3. Leckekönyv másolata az utolsó két lezárt félévről (Neptunból kimentve).
4. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata(i).
5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i).
6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek.
+1 A HHK hallgatóinak a hallgatói jogviszony igazolása.

Az elbírálás menete

A pályázatokat az adott kar bíráló bizottsága értékeli, így kari szinten születik meg a döntés 
a nyertes pályázatokról. 

A pályázatok elbírálásánál figyelembe veszik a hallgatók 
a. tanulmányi eredményét, 
b. nyelvtudását, 
c. képesítéseit, 
d. tudományos és egyéb tevékenységeit, amelyeket a pályázati űrlapon tüntet fel,
e. az interjún bizonyított nyelvtudás és szakmai motiváció.
f. Előnyt élveznek azok a hallgatók, akik még nem vettek részt külföldi részképzésben.

A beérkezett pályázatok elbírálása a 21/2014-es rektori utasítás alapján történik.

AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER

A bírálati rendszerben a pályázók maximum 100 pontot kaphatnak.
 

Tanulmányi átlag
(az utolsó két elvégzett félév átlaga alapján)

max. 25 pont

Nyelvtudás
(nyelvvizsgák és a nyelvi tesztek eredményei alapján)

max. 30 pont

Motiváció
(szóbeli interjú alapján)

max. 30 pont

Egyéb
(szakmai, közéleti és sporttevékenységek, TDK-eredmények,  
tandemprogramban való részvétel stb.)

max. 15 pont
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Kiegészítő támogatás tartós betegségben szenvedő és  
fogyatékkal élő hallgatók számára
                                                                                                                                      

Pályázatokat lehet benyújtani kiegészítő támogatásra a kari koordinátorokhoz. A pályázato-
kat a Tempus Közalapítvány bírálja el.

Pályázhatnak: látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, 
illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szo-
ruló személyek, amennyiben a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a 
külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. A támogatás 
nem igényelhető azokra a költségekre (pl. gyógyszerek), amik Magyarországon is felmerül-
nek, beszerezhetők itthon és kivihetők külföldre, így például az első háromhavi gyógyszera-
dagra.

A támogatás elszámolása számlák alapján történik.

A pályázás módjáról és határidejéről bővebben a honlapon olvashatsz.

Támogatási összegek:

Betegség Támogatás
euró/hó

Enyhe 20-150

Közepesen 
súlyos 150-320

Súlyos 320-500

Erasmus Student Network
                                                                                                                                      

Az ESN feladata a beérkező külföldi hallgatók segítése Magyarországra való utazásuk előtt és 
itt tartózkodásuk alatt is. A mentorok fogadják az érkező diákokat, számos programot szer-
veznek nekik, de tanulmányi ügyeikben és a mindennapi életben is segítik őket. 

ESN-mentorként a hallgatók tapasztalatot szerezhetnek az erasmusos életről, gyakorolhat-
ják a nyelvet, számos új barátra tehetnek szert és nem utolsósorban egy aktív közösség 
tagjává válnak.

Az egyetem is jutalmazza az ilyen jellegű tevékenységeket: az Erasmus-pályázatok elbírálá-
sánál plusz pontot jelent az ESN mentori szerep. 

Az ESN évente kétszer hirdet tagfelvételt az egyetem minden hallgatója számára. Egy-egy 
tanévben közel 60 Erasmus-hallgató érkezik az NKE-re, illetve az egyéb ösztöndíjjal érkező 
hallgatókkal együtt a létszámuk megközelíti a 100 főt. 

Az egyetemen működő tandemhálózat 2015-ben hivatalosan is az Erasmus Student Net-
work (ESN) teljes jogú szekciójává vált.

Az ESN–NUPS szorosan együttműködik az egyetemi és a kari HÖK tagjaival, a koordinációt 
nagyrészt az EHÖK külügyi bizottsága végzi.

Az ESN honlapja:
http://nups.esn.hu/

Az ESN a Facebookon: 
https://www.facebook.com/esn.nups

© Pásztor Boglárka, Csehország

http://nups.esn.hu/
https://www.facebook.com/esn.nups
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Mobility Passport
                                                                                                                                      

Ez az igazolvány Európa-szerte elismert és használt dokumentum, amely egységes és min-
denki számára ingyenesen elérhető. Célja, hogy a külföldi tanulmányutakon, szakmai gya-
korlatokon vagy önkéntes programokon szerzett készségeidet hitelesen igazolja. Ez hasznos 
lehet a jövőbeni munkakeresés során is.

A dokumentumot a Nemzetközi Europass Központ honlapján igényelheted:
www.europass.hu » Mobilitási igazolvány menüpont » Mobilitási igazolvány igénylés

Az igazolás magyar, angol, német és francia nyelven igényelhető, és aláírásra el kell juttatni 
az érintett intézmények koordinátoraihoz.

További információért a Tempus Közalapítványhoz fordulhatsz:

E-mail: europass@tpf.hu
Telefon: +36-1-236-5050 (ügyfélszolgálat 9 és 13 óra között)

Az Europass mobilitási igazolványról részletes tájékoztató és minták:
www.europass.hu

„Élvezd ki az Erasmust, mert ez lesz életed legszebb része!”
                                                                                                                                      

ŐK MÁR TUDJÁK:

„Szerintem minden Erasmusos úgy kezdi a félévről 
szóló beszámolóját, hogy élete nagy kalandját élte 
át külföldön. Én is pontosan így érzek, hiszen a lille-i 
jogi karon eltöltött szemeszter nemcsak óriási buli, 
hanem szakmai és személyiségfejlődés is volt szá-
momra.”

Antal Zsófia, Franciaország
 

„… megismertem különböző kultúrákat és azok képviselőit. Mindenképpen megtanultam, 
hogy egy kultúrát sem lehet jellemezni egy-egy képviselőjének megismerését követően. 
Több személyt meg kell ismerni ahhoz, hogy meglássuk, mi jellemzi a kultúrájukat, és mi 
jellemzi csupán az individuumukat. Emellett a más kultúrák képviselőihez való hozzáállá-
som is fejlődött. Megtanultam azt is, hogy ve-
lük toleránsabbnak kell lenni, mint a saját kul-
túránk tagjaival, hiszen ők más környezetben, 
más szabályok és normák szerint nevelkedtek,  
s nem minden természetes számukra, ami szá-
munkra az, és fordítva. Megtanultam még, hogy 
különböző kultúrák képviselőiként ugyanúgy lehe-
tünk barátok, mintha egy kultúrából érkeznénk, 
és nem kell eltanulnunk egymás szokásait, elég,  
ha ismerjük őket, és tudatában vagyunk annak, 
hogy a másik mikor és milyen indíttatásból cselek-
szik.”

Ludányi Ágnes, Lengyelország           

© Antal Zsófia

© Kocsis Dóra

http://www.europass.hu
http://www.europass.hu
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Ami számomra nagyon pozitív volt, hogy több órán is csoportfeladatokat kaptunk, amelye-
ket diáktársaink között felosztva kellett végrehajtanunk. Ilyenkor szervezett tanórák nem is 
voltak, hanem rajtunk állt, hogy milyen módon oldjuk meg a feladatokat, amelyeket aztán 
az oktatók értékeltek.”

Czeróvszki Noémi, Belgium

„Dzień dobry Polska, dzień dobry Warszawa! :) A Nowy Swiat-on és a központ környékén állandó 
a nyüzsgés és a program. Rengeteg bár, étterem, kávézó várja a látogatókat. Az egyetemisták 
egyik kedvenc helye a Pawilony, szintén a Nowy Swiat-on található. Ez egy bárokból, kocsmákból 
álló kis udvar, ahol mindig van élet. Budapesten a Gozsdu udvarhoz tudnám hasonlítani, csak  
kisebb. Az Erasmusos diákok kedvenc helye a Politechnika közelében lévő Park Club volt, ahol 
szerdánként 10 zlotyiért hajnali 1-ig korlátlan a sörfogyasztás.”

Aradi Diána, Lengyelország

„A Máltán töltött hónapok alatt igyekeztem a helyi „történéseket” is figyelemmel kísérni, 
így arra a döntésre jutottam, hogy az idehaza is egyre fokozódó menekültüggyel kapcsola-
tos ismeretek gyűjtésébe kezdek, és azokat egy tudományos diákköri dolgozatban foglalom 
össze. Máltán interjút készítettem mind helyiekkel, mind pedig menekült személyekkel. Ezt a 
közeljövőben elkészülő dolgozatomban szintén közzé fogom tenni.”

Kisnémet Judit, Málta

„Az ott töltött idő alatt számos kihívásnak kellett megfelelnünk, legyen az akár az oktatásban 
való feladatok – prezentálnunk kellett több dolgot is –, akár a magánéletben való kihívások. 
Órákon rendszeresen elvárták tőlünk, hogy bemutassuk hazánk jogszabályait, ugyanakkor 
megtapasztalhattuk, hogy a jogszabályok nemzetenként mennyire változóak, és egy-egy jog-
szabály hogyan szabályozza ugyanazt a dolgot.”

Kovács Gábor, Litvánia

„Az Erasmusos hallgatókat sokszor lesajnálják, mondván, úgyis csak bulizni érkeznek, de Var-
sóban ezt soha nem éreztették velünk. A tanárok egyenrangú hallgatókként kezeltek minket, 
több óránk is volt helyi hallgatókkal összevonva, akik rendszerint nagyon jól beszéltek an-
golul. A feltételek ennek ellenére nem teljesíthetetlenek, és rengeteg kiváló és érdekes óra 
közül lehet válogatni.”

Galavits Patrik, Lengyelország

„…igyekezz még több kapcsolatot kialakítani az ottani diákokkal, hiszen sosem tudhatod, 
hogy a jövőben nem lesz-e szükséged rájuk, vagy akár tanulmányaid során nem jön-e jól egy 
német anyanyelvű hallgató segítsége…”

Hozó Zsanett, Németország

© Antal Zsófia, Lille

© Kocsis Dóra © Bodnár Zoltán
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Népszerűsítsd Te is az Erasmus életérzést!

Az Európai Unió és Magyarország által kitűzött mobilitási célok eléréséhez Te is hozzájárul-
hatsz azzal, hogy részt veszel a programban. Reméljük, hogy legközelebb már a kiutazási 
teendők miatt találkozunk veled. Ha már sikerült bekerülnöd a programba, akkor győzz meg 
másokat is arról, hogy milyen nagyszerű élményben volt részed. Ezt megteheted mind az 
itthoni diáktársaid, mind a partner egyetemen szerzett új barátaid körében.  

Mit kell tenned, ha itthoni hallgatótársaidat akarod meggyőzni?

• Vegyél részt aktív népszerűsítőként az ERASMUS+ PARTNER EXPÓ-n
• Figyeld erre vonatkozó felhívásainkat! A legjobb promóciókat díjazzuk.
• Készíts érdekes, izgalmas és tartalmas élménybeszámolót!
• Írj blogot!
• Fotózz vagy készíts videót!
• Gyere el az NKI által szervezett különféle népszerűsítő programokra!
• … és mesélj, mesélj … mindenkinek!

Hogyan népszerűsítsd országunkat, városunkat, kultúránkat és egyetemünket?

• Légy aktív és kreatív! Keresd és használd ki a fogadó intézmény nyújtotta lehető-
ségeket. 

• Készülj anyagokkal: saját prezentáció, NKI hallgatói prezentáció, NKI kiadványai, 
stb.

• Hívd meg újdonsült barátaidat egy Erasmus szemeszterre vagy kedvcsinálóként 
egy hétvégére!

• Az NKI munkatársai a felkészítésen további tippeket is adnak majd.

PARTNERINTÉZMÉNYEK – TANULMÁNYOK 
                                                                                                                                      

Államtudományi és Közigazgatási Kar 

Belgium Gent Ghent University BA, MA

Csehország Brno Masaryk University BA, MA

Csehország Opava Silesian University in Opava BA

Csehország Pardubice University of Pardubice, BA, MA

Csehország Prága Charles University in Prague BA, MA, PhD

Egyesült Királyság London1 Middlesex University MA

Egyesült Királyság Uxbridge1 Brunel University BA

Finnország Rovaniemi University of Lapland BA, MA

Finnország Tampere University of Tampere BA, MA

Finnország Vaasa University of Vaasa BA, MA

Franciaország Lille Lille 2 University of Health and Law BA, MA

Franciaország Limoges University of Limoges BA, MA

Franciaország Lyon Catholic University of Lyon BA, MA

Franciaország Nantes University of Nantes BA, MA

Franciaország Párizs Sciences Po – L'Institut d'études 
politiques (IEP) de Paris MA

Görögország Arta TEI of Epirus BA, MA

Görögország Kréta University of Crete BA, MA, PhD

Görögország Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki BA, MA, PhD
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Hollandia Rotterdam INHolland University of Applied 
Sciences Rotterdam BA

Horvátország Eszék Josip-Juraj-Strossmayer University BA, MA

Horvátország Rijeka University of Rijeka BA, MA, PhD

Lengyelország Bialistok Stanislaw Staszic College  
of Public Administration BA, MA

Lengyelország Gdansk University of Gdansk BA, MA

Lengyelország Krakkó Jagellonian University in Krakow BA, MA

Lengyelország Lodz University of Lodz BA, MA, PhD

Lengyelország Varsó University of Warsaw BA, MA, PhD

Lettország Riga University of Latvia BA, MA

Litvánia Vilnius Mykolas Romeris University BA, MA

Litvánia Kaunas Vytautas Magnus University BA, MA, PhD

Németország Bochum Ruhr-Universität Bochum BA

Németország Gelsenkirchen Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen BA

Németország Kehl Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung Kehl BA, MA

Németország Ludwigsburg2 University of Applied Sciences 
Ludwigsburg BA, MA

Olaszország Benevento University of Sannio BA, MA, PhD

Olaszország Bologna University of Bologna BA, MA, PhD

Olaszország Milánó University of Milan BA, MA, PhD

Olaszország Nápoly University of Naples Federico II BA, MA, PhD

Olaszország Padova University of Padova BA, MA

Portugália Porto University Fernando Pessoa BA, MA

Románia Bukarest University of Bucharest BA, MA

Románia Kolozsvár Babes Bolyai University BA, MA, PhD

Románia Kolozsvár Sapientia Hungarian University of 
Transylvania BA, MA

Románia Nagyvárad Partiumi Christian University BA, MA

Spanyolország León Universidad de León BA, MA, PhD

Spanyolország Madrid Complutense University of Madrid BA, MA, PhD

Spanyolország Valencia University of Valencia BA

Szlovákia Nyitra Constantine the Philosopher Uni-
versity in Nitra BA, MA

Szlovákia Pozsony University of Economics in Bratis-
lava BA, MA

Szlovákia Komarno Selye János University BA, MA

Szlovákia Kassa Pavol Jozef Šafárik University BA, MA, PhD

Szlovénia Maribor University of Maribor BA, MA

Szlovénia Ljubljana2 University of Ljubljana BA, MA

Törökország Izmir Ege University BA, MA, PhD

Törökország Ankara Hacettepe University BA, MA

¹ Csak az őszi szemeszterben fogad hallgatókat.
² Csak a tavaszi szemeszterben fogad hallgatókat.
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Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Ciprus Ciprus Open University of Cyprus BA, MA

Csehország Brno Masaryk University BA, MA

Egyesült Királyság London1 Middlesex University BA

Egyesült Királyság Uxbridge1 Brunel University BA

Finnország Vaasa University of Vaasa BA, MA

Franciaország Lille Sciences Po - Lille BA, MA

Franciaország Lyon Catholic University of Lyon BA, MA

Franciaország Nantes Université de Nantes BA, MA

Franciaország Párizs Sciences Po - L'Institut d'études poli-
tiques (IEP) de Paris MA

Görögország Kréta University of Crete BA, MA, PhD

Hollandia Rotterdam INHolland University of  
Applied Sciences Rotterdam BA

Horvátország Eszék Josip-Juraj-Strossmayer  
University of Osijek BA, MA

Horvátország Rijeka University of Rijeka BA, MA, PhD

Lengyelország Gdansk University of Gdansk BA, MA

Lengyelország Lodz University of Lodz BA, MA

Lengyelország Varsó War Studies University BA, MA

Lettország Riga University of Latvia BA, MA

Litvánia Vilnius Mykolas Romeris University BA, MA

Németország Frankfurt European University Viadrina BA, MA

Németország Gelsenkirc-
hen

Fachhochschule für Öffentliche  
Verwaltung Nordrhein-Westfale BA

Németország Kehl Hochschule für Öffentliche  
Verwaltung, Kehl BA, MA

Olaszország Bologna University of Bologna BA, MA, PhD

Olaszország Milánó University of Milan BA, MA, PhD

Olaszország Padova Universitá degli Studi di Padova BA, MA

Olaszország Róma LUMSA University BA, MA

Olaszország Torino University of Turin BA, MA

Románia Bukarest University of Bucharest BA, MA

Románia Kolozsvár Babes Bolyai Tudományegyetem BA, MA, PhD

Spanyolország Madrid Complutense University of Madrid BA, MA, PhD

Spanyolország Valencia University of Valencia BA

Szlovákia Banska Matej Bei University in Banska Bystrica BA, MA

Szlovákia Nyitra Constantine the Philosopher  
University in Nitra BA, MA

Szlovénia Maribor University of Maribor BA, MA

Törökország Ankara Hacettepe University BA, MA
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Rendészettudományi Kar

Belgium Kortrijk KATHO University College BA

Ciprus Nicosia University of Nicosia BA

Csehország Prága Police Academy of the Czech 
Republic BA

Egyesült Királyság Lancashire1 University of Central Lancashire BA

Egyesült Királyság London1 Middlesex University BA, MA, PhD

Észtország Tallin1 Estonian Academy of Security 
Sciences BA, MA

Franciaország Párizs Paris West University Nanterre La 
Défense BA

Hollandia Apeldoorn Police Academy of the Netherlands BA

Lengyelország Szczytno Police Academy in Szczytno BA

Litvánia Vilnius Mykolas Romeris University BA

Németország Berlin The Berlin School of Economics 
and Law BA

Németország Bochum Ruhr-Universität Bochum BA

Németország Hann. Münden Polizeiakademie Niedersachsen 
(Police Academy Lower Saxony) BA

Németország Oranienburg Police Academy of the State of 
Brandenburg BA

Szlovákia Pozsony Academy of the Police Force  
in Bratislava BA

Szlovákia Kassa University of Security  
Management in Košice BA, MA

Szlovénia Ljubljana University of Maribor BA, MA

Törökország Ankara Police Academy BA, MA
1 Csak az őszi szemeszterben fogad hallgatókat
2 Csak a tavaszi szemeszterben fogad hallgatókat.

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Ausztria Wiener Neustadt Theresan Military Academy BA, MA

Bulgária Veliko Turnovo “Vasil Levski” National Military 
University

BA, MA, 
PhD

Csehország Brno University of Defence BA, MA, 
PhD

Franciaország Saint-Cyr Coëtquidan Special Military School of Saint-Cyr 
/ French Military Academy PhD

Lengyelország Czestochowa Czestochowa University  
of Technology BA, MA

Lengyelország Deblin Polish Air Force Academy BA, MA

Lengyelország Varsó War Studies University BA, MA

Lengyelország Varsó Military University of Technology BA, MA, 
PhD

Lengyelország Wroclaw The General Tadeusz Kosciuszko 
Military Academy of Land Forces BA, MA

Németország Hamburg Helmut-Schmidt University BA, MA

Románia Brassó Nicolae Balcescu Land Forces 
Academy BA, MA

Románia Bukarest Military Technical Academy  
of Bucharest BA MA

Románia Kolozsvár Sapientia Hungarian University  
of Transylvania BA MA

Románia Nagyszeben Henri Coanda Air Force Academy BA, MA

Szlovákia Liptó-szentmiklós Armed Forces Academy of  
General Milan Rastislav Štefánik BA, MA
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Katasztrófavédelmi Intézet

Lengyelország Varsó The Main School of Fire Service BA, MA

Szlovákia Zólyom Technical University in Zvolen BA, MA, 
PhD

Víztudományi Kar

Ausztria Bécs University of Natural Resources 
and Life Sciences BA

Horvátország Eszék Josip Juraj Strossmayer University 
of Osijek (UNIOS) BA

Lengyelország Krakkó University of Agriculture in 
Krakow BA

Németország Deggendorf Deggendorf Institute of Technology BA

Szlovákia Pozsony Slovak University of Technology 
in Bratislava        

BA, MA, 
PhD

Szlovénia Ljubjana University of Ljubljana BA, MA

Törökország Adana Cukurova University BA

Törökország Sakarya Sakarya University BA

PARTNERINTÉZMÉNYEK – (EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK)  
*FŐKÉNT CAMPUS MUNDIVAL*
                                                                                                                                      

Azerbajdzsán Baku ADA University BA, MA NETK, 
ÁKK

Dél-Afrika Bloemfontein University of Free State PhD KVI

Izrael Haifa University of Haifa BA, MA
ÁKK, 
HHK, 
NETK

Kazahsztán Almaty KIMEP University BA, MA NETK, 
ÁKK

ÁKK Sanghaj East China University of  
Politics and Law BA, MA

ÁKK, 
NETK, 
RTK

Kína Peking

Minzu University of China
Beijing Language and Culture 
University
Peking University
People’s Public Security Uni-
versity, China

BA, MA ÁKK, 
NETK

Orosz  
Föderáció Moszkva Lomonosov Moscow State 

University BA, MA ÁKK, 
NETK

© Bogán Borbála, Izmir
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Erasmus Koordinátorok
                                                                                                                                      

Államtudományi és Közigazgatási Kar és
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Diamant Máté Kristóf
Tel: +36-1-432-9000/20729
E-mail: diamant.mate@uni-nke.hu
1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási épület, 4. emelet, 418. iroda 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

Kiss Karolina
Tel: + 36-1-432-9000/20832
E-mail: kiss.karolina@uni-nke.hu
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Ludovika Főépület, II. emelet, 256. iroda

Rendészettudományi Kar és 
Rendészettudományi Doktori Iskola

André Matild
Tel: +36-1-432-9000/19229
E-mail: andre.matild@uni-nke.hu
1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási épület, 329. iroda

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 
Hadtudományi Doktori Iskola és Katonai Műszaki Doktori Iskola
Katasztrófavédelmi Intézet
 

Nyári Éva 
Tel: +36-1-432-9000/29319
E-mail: nyari.eva@uni-nke.hu
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.
„A” épület, 6. emelet, 607. iroda

Víztudományi Kar

Keve Gábor
Tel: +36-79-523-900/159 
E-mail: keve.gabor@uni-nke.hu
Baja, Régi épület, 116. iroda

Pályázati Check-List
                                                                                                                                      

• Dokumentumok beszerzése:
 о Europass fényképes életrajz – idegen nyelven
 о Europass fényképes életrajz – magyar nyelven
 о Nyelvvizsga-bizonyítványok PDF-es verziója
 о Lezárt félévek átlagigazolása (Neptunból mentve)
 о Hallgatói jogviszony igazolása (csak a HHK hallgatói számára!)

• Regisztráció a pályázati felületen
• Űrlap hiánytalan kitöltés és a szükséges dokumentumok feltöltése
• Űrlap véglegesítése

A nyilatkozat letölthető az Egyetem honlapjáról:
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Jegyzetek
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