HALLGATÓI KÉZIKÖNYV
2022/2023-AS TANÉV

Az Európai Unió Erasmus+-programjának támogatásával.
Jelen kiadvány az Európai Unió Bizottsága támogatásával jött létre, a kiadványban
megfogalmazott tartalom egyedül a szerzők álláspontját tükrözi, így a kiadvány bárminemű későbbi felhasználásával, vagy a kiadványra való hivatkozással kapcsolatban
az Európai Unió Bizottsága semmiféle felelősséget nem vállal.

				
				
				
			
			
facebook.com/ludovika.international.office
uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzetközi Iroda
2022

TARTALOM
MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEK AZ NKE HALLGATÓI SZÁMÁRA 5
Erasmus+ (Európán belüli mobilitás)
5
Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás (ICM)
6
Campus Mundi 								
6
Szociális és fogyatékosság, tartós betegség alapú kiegészítő támogatások
8
Rövid tanulmányút							
9
TANULMÁNYI MOBILITÁS 10
Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei
11
Ösztöndíjjal kapcsolatos lényeges kérdések általában 			
11
Támogatási összegek
12
Országonkénti ösztöndíjráták						
13
Szociális alapú kiegészítő támogatás					
14
Célországok 								
14
A hallgatók jogai és kötelezettségei 					
15
Teendők kiutazás előtt 						
16
Teendők hazautazás után 					
17
SZAKMAI GYAKORLAT 							
18
Az Erasmus+ hallgatók szakmai gyakorlat ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei
18
Célországok, gyakorlati helyek 						
21
Szakmai gyakorlat Magyarország külképviseletein				
22
Teendők kiutazás előtt 						
25
Teendők hazautazás után 					
25
A PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS MENETE 					
26
Az elbírálási pontrendszer 						
28
ERASMUS STUDENT NETWORK 						
29
MOBILITY PASSPORT 							
30
„ÉLVEZD KI AZ ERASMUST, MERT EZ LESZ ÉLETED LEGSZEBB RÉSZE!”
31
ERASMUS-KOORDINÁTOROK 						
35
PÁLYÁZATI CHECK-LIST 							
36

Az NKE hallgatói a programoktól függően tanulmányi célú és szakmai gyakorlat célú mobilitási tevékenységben vehetnek részt. A hallgatók mobilitási
tevékenységeket különböző programok keretében valósíthatják meg:
• Erasmus+ Program az európai partnerintézményekkel
• Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás (ICM), Európán kívüli partnerintézményekkel

Erasmus+
Az Erasmus+ az Európai Unió mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és munkatársainak külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte, valamint – meghatározott országok esetében – akár
Európán kívül is. Az elnevezés Rotterdami Erasmushoz kötődik, aki a XV.
század híres humanistájaként, teológusaként, tudósaként és filozófusaként
vált ismertté.
Kedves Hallgatók!
Igazán csak akkor ismerhetjük meg egy másik nemzet kultúráját, tanulhatjuk meg
a nyelvét, érthetjük meg a szokásait, ha egy kis időre mi is a közösség részeivé
válunk, egyetemi hallgatóként vagy gyakornokként.
Az Erasmus+ program, amely az Európai Unió egyik legsikeresebb programja,
lehetőséget teremt polgárainak a mobilitásra.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói is élhetnek e lehetőseggel nyelvtanulás, gyakorlati tapasztalatszerzés, vagy egyéni személyiségfejlődés céljaból.
Bármely opciót választják, mindenképpen gazdagodni fognak.
E kiadványt azzal a céllal készítettük, hogy segítsen eligazodni a lehetőségekben
és a pályázat elkészítésében. Emellett forduljanak bátran a kari koordinátorokhoz
és a Nemzetközi Iroda munkatársaihoz is.

Az Erasmus+ program az Európai Unió által elfogadott több mint 28 milliárd
euró támogatásból működik tovább 2021-2027 között. A következő 7 évben
az Erasmus+ program fókusztémája az inklúzió, a digitalizáció, a környezetvédelem és a közügyekben való aktív társadalmi részvétel. Az Erasmus+ program
keretében az oktatás és képzés, az ifjúság és a sport területei kiemelt jelentőséggel bírnak majd az Európai Ifjúsági Stratégia 2019-2027 révén.
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 Erasmus+-programot. Az Erasmus-program keretében tanévenként több mint kétszázezer diák indult útnak a programban részt
vevő 33 országból, hogy tanulmányi részképzést folytasson, vagy szakmai
gyakorlatot végezzen egy másik részt vevő országban, megismerkedhessen
az európaiság érzésével, testközelből betekintést nyerjen különböző európai
országok kultúrájába, és bővítse eddig megszerzett ismereteit.
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MOBILITÁSI LEHETŐSÉGEK AZ NKE
HALLGATÓI SZÁMÁRA

Sikeres pályázást és élményekben gazdag Erasmus szemesztert kívánok!
Dr. Koller Boglárka
nemzetközi rektorhelyettes
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2015-től kezdődően az Erasmus+ célországok köre kibővült a nemzetközi kreditmobilitási program beindításával. Ennek keretében az EU-n kívül is igénybe
lehet venni Erasmus+ támogatást.
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A program végrehajtása eltér az EU-s partnerekkel bonyolított mobilitási tevékenységtől, ugyanakkor a program létrehozói megőrizték az Erasmus+
program keretében alkalmazott alaplveket, adminisztrációs vívmányokat.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a teljes hétéves időszakra elnyerte az ún.
ECHE Chartert, így jogosulttá vált az Erasmus+ program keretében megvalósuló hallgatói mobilitási programok támogatására. A lehetőségeket tovább bővíti,
hogy 2017-től kezdődően az Erasmus+ programot Magyarországon koordináló
Tempus Közalapítvány az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás iránt érdeklődő
hallgatókat a szintén hozzá tartozó Campus Mundi pályázatra irányítja át.

Campus Mundi
A magyar főiskolai és egyetemi hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő
kiválósági programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma indította 2016-tól.
A program keretében féléves részképzésre és szakmai gyakorlatra pályázhatnak azok a kiváló teljesítményt elérő hallgatók, akiknek tanulmányi átlaga
meghaladja a szakos átlagot.
Féléves részképzésre az Egyetem Erasmus+ Program keretében kötött intézményi szerződéses partnereivel folytatott csereprogram keretében lehet
pályázni. A Campus Mundi finanszírozás feltétele a sikeres Erasmus+ intézményi pályázat. Fontos körülmény az, hogy ezen ösztöndíjprogram esetén
a pályázók Erasmus+-státusszal, de az Erasmus+-programhoz képest magasabb összegű ösztöndíjjal végezhetik el mobilitási programjukat. A pályázatot
a hallgatónak közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz (TKA) kell benyújtani.
Az intézményi Erasmus+ pályázat elbírálása minden esetben egy meghatározott időszakban történik, míg a Campus Mundi ösztöndíjra folyamatos a jelentkezés, es a beadott pályázatok elbírálása is. Közös pont a két programban
az, hogy az érdeklődők az Erasmus + pályázatban megjelölt intézményekre
páyázhatnak.
A Campus Mundi freemover lehetőséget is biztosít a hallgatók számára,
amelynek keretében olyan intézményben is teljesíthetik Campus Mundi mobilitásukat, amellyel még a küldö intézmény nem rendelkezik együttműködési megállapodással. Campus Mundi pályázatot adhat le azon hallgató is, aki

a nemzetközi kreditmobilitás program országainak valamelyikében szeretné
szakmai gyakorlatát teljesíteni. A választható intézmények listája az Egyetem
partnerintézményei között, illetve a Campus Mundi oldalán található.
Sikeres intézményi pályázat birtokában szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni
a Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázati rendszerében az intézményi
jóváhagyás után. Az intézményi jóváhagyás kérdésében a Nemzetközi Iroda
munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.
A Campus Mundi programmal kapcsolatban az alábbi linken található
további információ: http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
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Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás (ICM)
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A program céljai között szerepel, hogy a szerényebb anyagi háttérrel rendelkező, illetve tartós betegséggel élő hallgatók számára is segítse a mobilitási
kedvet, így a hátrányos helyzetű hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy kiegészítő támogatásra pályázzanak, illetve a tartós betegségben szenvedők
vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatást igényeljenek a Tempus
Közalapítvány jelentkezési rendszerében. A pályázathoz lehet kiegészítő támogatást igényelni tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő hallgatók
részére.
A kiegészítő támogatásra történő pályázáshoz alapul szolgál, ha a hallgató:
látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny,
illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi
felügyeletre szorul, 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 felmerülnek, beszerezhetőek itthon és
kivihetők külföldre, így például az első háromhavi gyógyszeradagra.
A támogatás elszámolása tételesen, számlák alapján történik.
A pályázat benyújtásának módjáról és annak határidejéről bővebb információ
az egyetem központi honlapján érhető el, illetve a Nemzetközi Iroda munkatársai is kézséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Betegség

Támogatás
euró/hó

Enyhe

20-150

Közepesen súlyos

150-320

Súlyos

320-500

Rövid tanulmányút
Arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők rövid tanulmányutak (nemzetközi
verseny, előadás nemzetközi tudományos konferencián stb.) megvalósítására jelentkezzenek, melyhez a pályázatot csak a TKA-hoz kell benyújtani. Ez a
lehetőség különösen a PhD hallgatók számára lehet figyelemreméltó. A programmal kapcsolatban további információ a TKA honlapján olvasható, de természetesen a Nemzetközi Iroda is készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére.
Elérhető további ösztöndíjlehetőségekről információt az
alábbi elérhetőségen találhatunk: www.scholarship.hu
Az NKE Nemzetközi Irodája örömmel segíti a hallgatókat abban, hogy pályázatuk sikeres legyen. Kérjük, hogy kérdéseikkel keressék a kari koordinátorokat,
illetve a Nemzetközi Iroda mobilitással foglalkozó munkatársait.
Az Erasmus+ program szabályait a Tempus Közalapítvány oldalán lehet megtekinteni, valamint szükséges áttanulmányozni a további intézményi felétételeket is - ez utóbbit a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.
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Szociális és fogyatékosság, tartós betegség
alapú kiegészítő támogatások
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Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

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 egyedülálló lehetőséget biztosítanak
a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát
követően jelentősen növelheti a friss diplomás fiatalok munkaerőpiaci
versenyképességét.

Pályázhatnak
•
•
•
•

Időtartam
•
•

•

A mobilitás időtartama: egy tanulmányi félév (2-5 hónap) azzal a feltétellel, hogy ennek pontos meghatározása a partneregyetem tanévbeosztásának megfelelően történik
Az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbíthatók
a második félévre. A hosszabbítási igényeket írásban kell jelezni mind a
fogadó, mind pedig a küldő intézmény koordinátorának. Fontos, hogy a
hallgatói tanulmányi mobilitás időtartamának meghosszabbítása esetén
nem garantált, hogy a hallgató a hosszabbított időtartamra is további anyagi támogatásban részesül.
A hallgató egy képzési ciklusban többször is részt vehet tanulmányi célú
és/vagy szakmai gyakorlat megvalósítását célzó mobilitásban maximum 12
hónapig.

Ösztöndíjjal kapcsolatos gyakori kérdések
•

•
•

•
10

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 pályázás időpontjában egy lezárt félévvel rendelkeznek - már
elsőévesek is mehetnek mobilitásra
magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók.

A nyertes páyázók ösztöndíjukból fedezhetik az utazás és kint tartózkodás költségeit. A támogatási összeg azonban nem minden esetben
fedezi az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak a várható kiadásokról érdemes előre tájékozódniuk, és azok ismeretében dönteni
a jelentkezésről.
A 8. oldalon tárgyalt szociális és egészségügyi támogatáson kívül további
támogatás nem vehető igénybe.
Az Erasmus+ Programban résztvevő hallgató mentesül a fogadóintézményben a tandíjak, regisztrációs és vizsgadíjak befizetése alól. Esetenként előfordulhat azonban, hogy alacsonyabb összegű díjak megfizetése
szükségessé válhat, például könyvtárhasználati díj. Az ilyen költségekről a
partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.
A pályázó önköltségen is vállalhatja a tanulmányi mobilitást.
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TANULMÁNYI MOBILITÁS
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•

Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ.
Az európai országokat három kategóriába sorolták megélhetési költség
szerint és két ösztöndíjráta létezik: 470 euró és 520 euró havonta.
Az Európán kívüli országok esetében (nemzetközi kreditmobilitás) az ösztöndíj az alábbiakból tevődik össze:
•
•

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

						Green travel:
0 és 99 km:		
23 euró/fő
100 és 499 km:		
180 euró/fő
210 euró/fő
500 és 1999 km:		
275 euró/fő
320 euró/fő
2000 és 2999 km:
360 euró/fő
410 euró/fő
3000 és 3999 km:
530 euró/fő
610 euró/fő
4000 és 7999 km:
820 euró/fő
8000 km és felette:
1500 euró/fő
Green travel kiegészítő támogatás: a standard utazási támogatáson felül további 50 euró támogatásban (igény esetén további 2 nap utazási nap kedvezményben) részesül az, aki zöld megoldást választ az utazáshoz. A részletekkel
kapcsolatosan a Nemzetközi Iroda munkatársai állnak rendelkezésre.
Az ösztöndíjak számításánál az Európai Bizottság által szabott irányelvek, valamint a mobilitás pontos kezdés és végső dátuma számítanak, így a töredék
hónapokra nem teljes havi ösztöndíjat kapnak a hallgatók.
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A mobilitás időtartamát hazautazás előtt a partnerintézmény igazolja. Amennyiben ez jelentősen (több mint 5 nappal) eltér a támogatási szerződésben meghatározott időtartamtól, úgy szerződésmódosításra kerülhet sor, ami a támogatási
összeg változását vonhatja maga után.

Országonkénti ösztöndíjráták
Ausztria

520 €

Olaszország

520 €

Belgium

520 €

Portugália

520 €

Bulgária

470 €

Románia

470 €

Ciprus

520 €

Spanyolország

520 €

Cseh Köztársaság

470 €

Szlovákia

470 €

Észtország

470€

Szlovénia

470 €

Franciország

520 €

Törökország

470 €

Görögország

520 €

Szerbia

470 €

Hollandia

520 €

Horvátország

470 €

Lettország

470 €

Litvánia

470 €

Macedónia

470 €

Magyarország

470 €

Málta

520 €

Németország

520 €
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Támogatási összegek
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A hallgatók jogai és kötelezettségei

•

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, amely havi 250 euró többlettámogatást jelent.
A szociális kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány által megadott
formanyomtatvány 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 Közalapítvány 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
hallgatók részére

•

•
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•

A tartós betegségben és fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatásra irányuló pályázataikat a kari koordinátorokhoz nyújthatják be.
A pályázati lehetőségről további információ érhető el az egyetem központi
honlapján, illetve a Nemzetközi Iroda mobilitással foglalkozó kollégái is készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére.

•
•

•
•
•

Célországok
•

•
•
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•

A pályázók az EU országainak, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia,
Törökország, Észak-macedón Köztársaság és Szerbia mindazon intézményeihez utazhatnak, amelyekkel az egyetem intézményközi szerződést
kötött.
A nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli országok) keretein belül az
egyetem jelenleg amerikai, etiópiai, izraeli, dél-afrikai, kazahsztáni és kínai
partnerintézményekkel tart fenn kapcsolatot.
Az NKE partnerintézményeinek listája külön fejezetben található.

Fontos tudni, hogy a hallgatók a külföldi részképzés alatt az NKE beiratkozott, teljes jogú hallgatói, így jogosultak a nekik járó szociális támogatásra, tanulmányi ösztöndíjra 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, tantárgyak teljesítése).
A hallgatónak kötelessége mind a küldő, mind pedig a fogadóintézmény
szabályait és előírásait betartani.
A hallgatónak jeleznie kell mind a küldő, mind pedig a fogadó intézmény
felé minden, a tanulmányi szerződésével kapcsolatos változást. A támogatási szerződéssel kapcsolatos változásokat szintén jeleznie kell intézmény
koordinátorának, tudomására jutástól lehető legrövidebb időn belül.
Hangsúlyozandó, hogy a hallgató kötelessége a külföldi tanulmányai alatt
a fogadó intézmény szabályainak betartása.
A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön kiadványt adott ki: A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön címmel,
mely elérhető az alábbi linken: https://bookshop.europa.eu/hu/home/
A hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus Hallgatói Charta tartalmazza, amely elérhető az NKE honlapján: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/erasmus-student-charter.original.pdf.
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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).
Learning Agreement (röviden LA): A hallgatók kiválasztják a partnerintézményben 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 rögzítésre. Az „LA” a hallgató, a fogadóintézmény, illetve az NKE képviselőjének aláírásával válik érvényessé. A hatályos belső szabályozás szerint a hallgatóknak a fogadó intézménynél
minimum 12 kreditet kell teljesítenie.
Kurzusok módosítása: A kiválasztott kurzusok módosítására a félév során van lehetőség, ezt azonban írásban jelenteni kell mind az NKE, mind
a fogadó intézmény koordinátoránál. A módosításról szóló dokumentum
szintén mindhárom fél aláírásával válik hitelessé.
Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi kurzus: A hallgatók a sikeres pályázatról
szóló 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. A mobilitás feltételeinek teljesítéséhez elengedhetetlen a nyelvi teszt sikeres kitöltése.
Kedvezményes tanulmányi rend: A hallgatót kérelem beadása nélkül is
kedvezményes tanulmányi rend illeti meg az ERASMUS+ vagy a Campus
Mundi Program keretében külföldi résztanulmányok folytatása esetén annak ideje alatt.
Kurzusok felvétele az NKE-n: A hatáyos szabályozás értelmében a kiutazás előtt vagy a félév elején a hallgatók kötelesek felvenni az NKE-n
az adott félévben esedékes kurzusaikat, amelyeket a külföldi tárgyaik
mellett teljesíteniük kell. A kurzusteljesítés menetében történő esetleges
módosítási lehetőségek, illetve rugalmasság tisztázása érdekében ajánlott, hogy a hallgató a küldő intézmény érintett oktatóit a mobilitást
megelőzően felkeresse.

•
•
•

•

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 elismerésének, így ezt a
hallgatónak el kell juttatnia kari koordinátorához. A fogadóintézményben
megszerzett kreditek elismerése a küldő intézmény szabályzata szerint
kötelező.
Certificate of Attendance: Amennyiben a Transcript of Records nem tartalmazza a mobilitás befejezésének időpontját, 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: Annak érdekében, hogy az egyetem
a hallgatói mobilitási program megvalósítását folyamatosan javíthassa, a későbbi pályázók intézményválasztását segíthesse, a hallgatóktól egy 4-5 oldalas szöveges beszámoló benyújtását kéri, a beszámolói mintadokumentum alapján, amelyet a kari koordinátornak és az
international.exchange@uni-nke.hu email címre kell elküldenie. Ebben
olyan hasznos információkat is várunk, amelyek segíthetik a későbbi pályázó hallgatók intézményválasztását.
Kreditátviteli kérelem: A hallgatóknak el kell ismertetniük külföldön teljesített kreditjeiket, ami a Learning Agreement és a Transcript of Records
alapján történik. A kreditátviteli kérelem mintadokumentuma a központi
honlapról letölthető a Hallgatóknak > Tanulmányi kérelemminták menüpont alatt. A kérelem a Neptun rendszerben a "Külföldi résztanulmányok
elismerése" lapfülön érhető el. A kérés benyújtása.is elektronikusan, a
Neptunon keresztül történik.
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A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai
gyakorlatot, és ehhez ösztöndíj-támogatásban részesüljenek. A külföldön
teljesített gyakorlat célja olyan, a hallgató képzési programjának megfelelő
munkatapasztalat szerzése, amely beszámítható a tantervbe illesztett,
kötelezően teljesítendő gyakorlatnak.
Sikeres pályázat esetén a hallgatók részükre a kiválasztott intézménnyel
önállóan szervezik meg gyakorlati programjukat. A pályázati űrlapon három
preferált célintézményt lehet megjelölni, a pályázat leadásához azonban
még nincs szükség a partnerintézménytől származó aláírt fogadólevélre.
A hallgatónak lehetősége van a pályázati űrlapon megadottól eltérő gyakorlati
helyet választani. A nyertes pályázók kettő- vagy háromhavi ösztöndíjban
részesülnek, önköltségen azonban hosszabb idejű gyakorlat is végezhető.

Időtartam
•
•

•

A mobilitás időtartama 2-12 hónap lehet. Ezt befolyásolja, hogy a fogadó
intézmény mennyi időre vállalja a hallgatók fogadását.
Az NKE átlagosan 2-3 havi támogatásban tud egy hallgatót részesíteni,
nincs akadálya azonban annak sem, hogy megfelelően indokolt hallgatói
kérvény benyújtása esetén a támogatás időtartama ennél hosszabb legyen.
Egy képzési ciklusban a hallgató maximum 12 hónapig vehet részt szakmai
gyakorlat mobilitási programban. Fontos hangsúlyozni tehát, hogy az is
pályázhat szakmai gyakorlatra, aki korábban már részesült Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjban! Tekintettel kell lenni azonban arra a körülményre
is, hogy az anyagi támogatás nem garantált azon hallgatók számára, akik
korábban már részt vettek a programban.

Ösztöndíjjal kapcsolatos lényeges kérdések

Az Erasmus+ hallgatók szakmai gyakorlat
ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei
Pályázhatnak
•
•
•
•

az egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben részt vevő hallgatói,
magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók,
végzős hallgatók (a záróvizsgát követő egy évben teljesíthető gyakorlat),
már korábban Erasmus mobilitási programban részt vett hallgatók (amen�nyiben a korábban teljesített mobilitási programjai, valamint a pályázott tevékenység ideje összesen nem haladja meg a 12 hónapot).

Azon hallgatók, akiknek pályázata sikeres, ösztöndíjként meghatározott
összegű pénzügyi támogatást kapnak.
A mobilitással kapcsolatosan az ösztöndíjon felül a költségek viselésére
(a 8. oldalon tárgyalt szociális és egészségügyi támogatáson kívül) további
támogatás nem vehető igénybe. Fontos tekintetbe venni azt a körülményt,
hogy a támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő
költséget, így a hallgatóknak a várható kiadásokról érdemes előre
tájékozódniuk, valamint azok ismeretében dönteni jelentkezésükről.
A pályázó önköltségen is vállalhatja az Erasmus+-programban való részvételt.

Támogatási összegek
•
•
•

Követelmények
•
•

Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ.
Az országokat három kategóriába sorolták megélhetési költség szerint,
így három ösztöndíjráta létezik: 620-670 euró havonta.
Az NKE egységesen 2-3 havi támogatást ad a hallgatónak, amelytől csak
indokolt esetben tér el.
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SZAKMAI GYAKORLAT

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

Bírálatkor előnyt jelent
•
•

18

a kiemelkedő tanulmányi átlag,
a megfelelő szakmai motiváció.
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Célországok, gyakorlati helyek
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Ausztria

670 €

Portugália

670 €

Belgium

670 €

Románia

620 €

Bulgária

620 €

Spanyolország

670 €

Ciprus

670 €

Szerbia

620 €

Cseh Köztársaság

620 €

Szlovákia

620 €

Észtország

620 €

Szlovénia

620 €

Franciaország

670 €

Törökország

620 €

Görögország

670 €

Hollandia

670 €

Horvátország

620 €

Lengyelország

620 €

Lettország

670 €

Litvánia

620 €

Macedónia

620 €

Magyarország

620 €

Málta

670 €

Németország

670 €

Olaszország

670 €

Szociális alapú kiegészítő támogatás szakmai gyakorlaton is elérhető.
Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő
támogatásra.
A kiegészítő támogatás elérhető a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal
élő hallgatók részére.
A kiegészítő támogatásra irányuló pályázatokat a kari koordinátoroknál lehet
benyújtani.
További részletes információért javasoljuk az egyetem központi honlapjának
felkeresését. A Nemzetközi Iroda mobilitással foglalkozó munkatársai
készséggel állnak rendelkezésre.

•
•

A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába,
Törökországba, Macedóniába és Szerbiába utazhatnak.
Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni
• vállalkozásokhoz,
• privát vagy közintézményekhez,
• ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményekhez,
• Magyarország külképviseleteihez (a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül).

Fontos figyelemmel lenni arra, hogy az Erasmus+ Nemzeti Irodák, valamint az
EU-szervek nem jelölhetők meg gyakorlati helyként!
•
•

Szakmai gyakorlati hely keresésére önállóan kerül sor: a hallgató veszi fel
a kapcsolatot a partnerintézménnyel, és az intézmény jóváhagyása után
megjelölheti azt pályázata beadásakor,
Hangsúlyozandó, hogy a választott szakmai gyakorlati helynek minden
esetben illeszkednie kell a hallgató képzési programjához!
•
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Magyarország bármely külképviselete
megjelölhető az alábbi országokban:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) örömmel várja a szakmai
gyakorlatra érkező hallgatókat, egyúttal azonban feltételeket szab a
külképviseleteken folytatott szakmai gyakorlat folytatásához:
• legalább középfokú nyelvvizsga (angol/német/francia nyelvek valamelyikéből),
• megfelelő tanulmányi szakirány,
• kimagasló tanulmányi átlag,
• hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez.

Az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország,
Macedónia és Szerbia.

A hallgatók csak abban az esetben folytathatnak gyakorlatot külképviseleten,
ha sikeresen átestek a nemzetbiztonsági ellenőrzésen, valamint ha a helyettes
államtitkár is jóváhagyta gyakorlatukat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy célszerű a minisztériumhoz történő
gyakorlati jelentkezést az ösztöndíjra való pályázást megelőzően leadni,
mivel az ügyintézés gyakran 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 Külügyminisztériumhoz (szakmaigyakorlat@mfa.gov.hu), ezt javasolt megtenni már az Erasmus+ pályázat beadása előtt.
2. A minisztérium illetékes munkatársa ezután elküldi a jelentkező számára
a beküldendő dokumentumok listáját (életrajz, nemzetbiztonsági kérdőív,
motivációs levél stb.).
3. Az Erasmus+-ösztöndíj elnyeréséről szóló határozatot menet közben is
el lehet juttatni a minisztérium számára, mivel az a gyakorlat időtartamát
befolyásolja.
4. Amennyiben a pályázó minden követelménynek megfelelt, és
nemzetbiztonsági átvilágítása is sikeresen lezárult, úgy a minisztérium
értesíti a gyakorlat megkezdésének időpontjáról.
5. A hallgatók kiutazásuk előtt külön tájékoztatáson vesznek részt a KKMben.

A külképviseletek listája az alábbi linken található:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/magyarorszag-kulkepviseletek
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HALLGATÓI KÉZIKÖNYV 2022/2023-AS TANÉV
22

Szakmai gyakorlat Magyarország
külképviseletein
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Támogatási szerződés: A nyertes pályázókkal az egyetem támogatási
szerződést köt, amelyben rögzítésre kerülnek a hallgatói mobilitással kapcsolatos lényeges feltételek (különösen: külföldi tartózkodás időtartama,
ösztöndíj összege, átutalás módja és ideje) az ösztöndíj összege, az átutalás módja és ideje).
A szakmai gyakorlat programját az ún. Learning Agreement for Traineeshipsben (LA) rögzítik. Az „LA” a hallgató, a fogadóintézmény, illetve az
NKE képviselőjének aláírásával válik érvényessé.
Online nyelvi teszt, nyelvi kurzus: A hallgatók a sikeres pályázatról szóló
határozatuk kézhezvételét követően linket kapnak egy kötelezően kitöltendő online nyelvi teszthez. Az eredmények alapján a kiválasztott hallgatók licenszet kaphatnak egy ingyenes online nyelvi kurzushoz (ennek
elvégzése a hallgató számára nem kötelező, de a nyelvtudás fejlesztése
érdekében ajánlott).
Kedvezményes tanulmányi rend: Abban az esetben, ha a hallgató kedvezményes tanulmányi rendet szeretne igényelni, erről önállóan köteles
gondoskodni. A Nemzetközi Iroda ezzel kapcsolatban ilyen irányú megkeresés esetén minden szükséges igazolást készséggel rendelkezésre
bocsát.
Kurzusok felvétele az NKE-n: A hatályos szabályozás értelmében a hallgatók a kiutazás előtt vagy félév elején kötelesek felvenni az NKE-n
adott félévben esedékes kurzusaikat, amelyeket külföldi tárgyaik mellett
teljesíteniük kell. A kurzusteljesítés menetében történő esetleges módosítási lehetőségek, illetve rugalmasság tisztázása érdekében ajánlott, hogy
a hallgató a küldő intézmény érintett oktatóit a mobilitást megelőzően
felkeresse.

Certificate of Attendance: A fogadó intézménynek az elvégzett gyakorlatról igazolást kell kiállítania, amely tartalmazza a mobilitás kezdésének
és befejezésének időpontját. Ennek a dokumentumnak visszaigazolható
módon, a hazaérkezést követő, lehetőség szerint leghamarabb a kari koordinátorhoz kell eljutnia.
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
tájékoztatása érdekében az egyetem beszámolói minta alapján egy 4-5
oldalas szöveges beszámoló benyújtását kéri, amelyet a kari koordinátor
részére kell leadnia a hallgatónak.
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Pályázati időszakok

Évente kétszer kerül sor a pályázat kiírására
1. A fő pályázati ciklusra minden tanév tavaszi félévében kerül sor. Ekkor a
következő tanév mindkét félévére lehet pályázni.
2. A második, kiegészítő pályázási szakasz ősszel, az új tanév kezdetekor
van. Ekkor a második félévben teljesítendő részképzésre van lehetőség
pályázatot beadni.

A pályázat benyújtását (portálon történő véglegegesítését) követően a formai
követelményeknek megfelelő pályázatok beküldői szóbeli interjún vesznek
részt, amelyen a nyelvi készségüket is teszteli a bíráló bizottság, amelynek
tagjai a nemzetközi dékánhelyettesek, a kari koordinátorok, illetve a HÖK
képviselői.
Az interjút követően a pályázók elektronikus úton, valamint írásbeli határozat
formájában kapnak értesítést a döntésről.

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

A pályázás során csatolandó dokumentumok:
1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos
kötelezettségeket vállalja (a nyilatkozat a honlapról letölthető),
2. Europass önéletrajz (tanulmányok vagy a munkavégzés nyelvén írt és
magyar nyelvű),
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.

A pályázás módja

Az elbírálás menete

A második szakaszban az intézmény az első pályázati szakasz után fennmaradó
támogatási keretre ír ki pályázatot, így ekkor várhatóan kevesebb hallgató
nyerhet támogatást.

A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus
formában történik, az online jelentkezési rendszeren keresztül.
A pályázathoz csatolandó valamennyi dokumentum feltöltése is kizárólag
elektronikus úton történhet. A pályázati portál az alábbi linken érhető el:
https://erasmus.uni-nke.hu/
Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a honvéd tisztjelöltek esetében
az Erasmus+ pályázat benyújtásához a MH Ludovika Zászlóalj
parancsnokának aláírása szükséges!
A Katasztrófavédelmi Intézet
jóváhagyása szükséges!

hallgatói

számára

az

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 nyelvtudást és szakmai motivációt, valamint
f) előnyt élveznek azok a hallgatók, akik még nem vettek részt külföldi
részképzésben.
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A PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS MENETE

intézetvezető
A beérkezett pályázatok elbírálása az Erasmus+ porgrammal kapcsolatos
feladatok rendjéről szóló 21/2014-es Rektori Utasítás alapján történik.

Azon RTK hallgatóknak, akiknek az Országos Rendőrfőkapitánysággal
ösztöndíjszerződésük van, a külföldi tanulmányokhoz az ORFK
vezetőjének előzetes írásbeli engedélyét kell kérniük (szerződés 8. pontja).
A kérelmet az RTK Tanulmányi Osztályán keresztül kell engedélyeztetni
a szerződésben meghatározottak szerint.
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ERASMUS STUDENT NETWORK

A bírálati rendszerben a pályázók maximum 50 pontot kaphatnak.

Az ESN feladata a beérkező külföldi hallgatók segítése Magyarországra való
utazásuk előtt és itt tartózkodásuk alatt is. Az ESN részéről az egyetemen
tevékenykedő mentorok fogadják az érkező diákokat, számos programot
szerveznek nekik, de tanulmányi ügyeikben és a mindennapi életben is segítik
őket.
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Tanulmányi átlag
(az utolsó két elvégzett félév átlaga alapján)

max. 10 pont

Nyelvtudás
(nyelvvizsgák és a nyelvi tesztek eredményei alapján)

max. 10 pont

Motiváció
(szóbeli interjú alapján)

max. 20 pont

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

max. 10 pont

Jó lehetőség a hallgatók számára, hogy ESN-mentorként tapasztalatot
szerezzenek az Erasmusos életről, gyakorolhatják a nyelvet, számos új barátra
tehetnek szert és nem utolsó sorban egy aktív közösség tagjává válnak.
Az egyetem is jutalmazza az ilyen jellegű tevékenységeket: az Erasmuspályázatok elbírálásánál 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 ESN-UPS tevékenységét az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányzat
tagjaival együttműködve látja el.

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

Az ESN a Facebookon:
www.facebook.com/esn.nups
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Ez az igazolvány Európa-szerte elismert és használt dokumentum, amely
egységes és mindenki számára ingyenesen elérhető. Célja, hogy a külföldi
tanulmányutakon, szakmai gyakorlatokon vagy önkéntes programokon szerzett
készségeidet hitelesen igazolja. Ez hasznos lehet a jövőbeni munkakeresés
során is.
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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

„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-ijogi karon
eltöltött szemeszter nemcsak óriási buli,
hanem szakmai és személyiségfejlődés is
volt a számomra.”
Antal Zsófia, Franciaország

Telefon: +36-1-236-5050 (ügyfélszolgálat 9 és 13 óra között)
Az Europass mobilitási igazolványról részletes tájékoztató és minták:
www.europass.hu

„…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 hozzáállásom
is fejlődött. Megtanultam azt is, hogy
velük toleránsabbnak kell lenni, mint
a saját kultúránk tagjaival, hiszen ők más
környezetben, más szabályok és normák
szerint nevelkedtek, s nem minden
természetes számukra, ami számunkra
az, és fordítva. Megtanultam még, hogy
különböző kultúrák képviselőiként ugyanúgy lehetünk 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 cselekszik.”
Ludányi Ágnes, Lengyelország

HALLGATÓI KÉZIKÖNYV 2022/2023-AS TANÉV

MOBILITY PASSPORT
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„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-igkorlátlan 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 kapcsolatos 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
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„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 jogszabály
hogyan szabályozza ugyanazt a dolgot.”
Kovács Gábor, Litvánia
„Az erasmusos hallgatókat sokszor lesajnálják, mondván, úgyis csak bulizni
érkeznek, de Varsóban ezt soha nem éreztették velünk. A tanárok egyenrangú
hallgatókként kezeltek minket, több óránk is volt helyi hallgatókkal összevonva,
akik rendszerint nagyon jól beszéltek angolul. A feltételek ennek ellenére nem
teljesíthetetlenek, és rengeteg kiváló és érdekes óra közül lehet válogatni.”
Galavits Patrik, Lengyelország
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„Ami számomra nagyon pozitív volt, hogy több órán is csoportfeladatokat
kaptunk, amelyeket 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

„…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
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ERASMUS-KOORDINÁTOROK

Az Európai Unió és Magyarország által kitűzött mobilitási célok eléréséhez
Te is hozzájárulhatsz 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.

Nemzetközi Iroda
E-mail: international.exchange@uni-nke.hu
1083 Budapest, Ludovika Tér 2. Főépület 2. emelet 201-207

Miként tudod ezt megtenni?
•
•
•
•
•
•
•

Vegyél részt aktív népszerűsítőként az ERASMUS+ PARTNER EXPO nevű
rendezvényen!
Figyeld erre vonatkozó felhívásainkat! A legjobb promóciókat díjazzuk.
Készíts érdekes, izgalmas és tartalmas élménybeszámolót!
Írj blogot!
Fotózz vagy készíts videót!
Gyere el az NI 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
lehetőségeket.
Készülj anyagokkal: saját prezentáció, NI-hallgatói prezentáció,
NI kiadványai stb.
Hívd meg újdonsült barátaidat egy Erasmus-szemeszterre vagy
kedvcsinálóként egy hétvégére!
Az NI munkatársai a felkészítésen további tippeket is adnak majd.

Partnerintézmények
Az aktuális partnerintézmények listáját keresd az NKE honlapján:
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/erasmuspartnerintezmenyek/erasmus-partnerintezmenyek
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Intézményi Erasmus kontakt
Szabó Adrienn
Tel.: +36 1 432 9000 / 20499
E-mail: szabo.adrienn@uni-nke.hu
1083 Budapest, Ludovika Tér 2. (Főépület 2. emelet 201-207)
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Artner Zsombor
Tel.: +36 1 432 9000 / 29864
E-mail: antk.outgoing@uni-nke.hu
1083 Budapest, Üllői út 82., 419-es iroda.
Rendészettudományi Kar
Kulcsár Barbara
Tel.: +36-1- 432 9000/19387
E-mail: kulcsar.barbara@uni-nke.hu
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 329.
Rendészettudományi Kar (Katasztrófavédelmi Intézet)
Dr. Pántya Péter
Tel.: +36 1 432 9000/29550
E-mail: pantya.peter@uni-nke.hu
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. VI. ép. 1. em. 14.
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar,
Hadtudományi Doktori Iskola és Katonai Műszaki Doktori Iskola
Petróczki Márk
Tel.: +36 1 432 9000/29446
E-mail: petrocki.mark@uni-nke.hu
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A épület
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Népszerűsítsd Te is az Erasmus-életérzést!

Víztudományi Kar
Dr. Tamás Enikő Anna
Tel.: + 36 1 432-9000/19072
E-mail: international.fws@uni-nke.hu
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.
35
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•
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•
•
•

Dokumentumok beszerzése:
• Europass fényképes életrajz – idegen nyelven
• Europass fényképes életrajz – magyar nyelven
• Nyelvvizsga-bizonyítványok PDF-es verziója
• Lezárt félévek átlagigazolása (Neptunból mentve)
• 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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PÁLYÁZATI CHECK-LIST
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

