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TÁJÉKOZTATÓ 

az ERASMUS+ program keretében kiutazó hallgatók ügyintézéséről 

 

Az Általános Orvostudományi Kar magyar nyelvű graduális képzésében az 

ERASMUS+ program keretében teljesíthető tanulmányok kurrikulumba történő beszámítása  

a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 21. §-ában leírtak alapján, az alábbiakkal kiegészítve 

történik. Két típusú mobilitási programban lehet részt venni: tanulmányi ösztöndíj és szakmai 

gyakorlat. 

A tanulmányi ösztöndíj a szigorló évet (VI. év, 11-12. szemeszterek) megelőzően áll 

rendelkezésre a szorgalmi időszakban. A külföldön megszerzett kreditek maradéktalan honi 

elfogadásának két, egyidejű feltétele van: 1) a tanulmányutat a hallgató vizsgával zárja, 

melynek eredménye a kreditértékkel együtt megjelenik a Tanulmányi Átiratban (Transcript of 

Records); 2) legalább 75 %-os azonosság van a külföldön hallgatott, illetve a honi tantárgyak 

kurrikulumai között. A kurrikuláris azonosságot a tanszéki vélemény alapján a kari Oktatási 

és Kreditbizottság igazolja. Az erre vonatkozó kérelmet a kari Oktatási és Kreditbizottságnak 

címezve, a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán (továbbiakban: Tanulmányi Osztály) kell 

benyújtani, csatolva a tanszéki véleményt és a külföldi fogadó intézmény tárgyra vonatkozó 

tematikáját. Az Oktatási és Kreditbizottság írásos engedélyét követően kezdhetők meg a 

külföldi tanulmányok. A hazaérkezést követően a bemutatott Tanulmányi Átirat alapján az 

illetékes oktatási szervezeti egység ellenőrzi a tantárgy félévi teljesítését és érdemjegyét, 

melyet rögzít a Neptun rendszerben, és amelyről igazolást ad ki a hallgató részére. Az 

igazolást a Tanulmányi Osztályon le kell adni a félév lezárásakor. Az egyes tantárgyak a 

mintatantervben szereplő kreditponttal kerülnek beszámításra.  

Szakmai gyakorlat a szigorló év (VI. év, 11-12. szemeszterek) hallgatóinak ad 

lehetőséget külföldi tapasztalatszerzésre. A szakmai gyakorlat külföldi intézményben történő 

teljesítését annak megkezdése előtt legalább két héttel kérelmezheti a hallgató a honlapról 

letölthető nyomtatványon, melyre az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjétől is be kell 

szerezni az előzetes hozzájárulást. A kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, 

csatolva a külföldi intézmény fogadónyilatkozatát és az ugyancsak a honlapról letölthető 

nyomatatványt, amelyen a fogadó intézmény az akkreditációra vonatkozó igazolásán kívül az 

előírt tematika szerinti gyakorlati oktatás biztosítását is vállalja. (Ezen nyomtatványon az 

ERASMUS+ program keretében teljesítendő gyakorlat esetén a fogadó intézmény 

akkreditációra vonatkozó adatait nem kötelező kitölteni.) A hazaérkezést követően a 

bemutatott igazolást az illetékes oktatási szervezeti egységnél történt véleményezést követően 

a Tanulmányi Osztályon kell leadni. 

Amennyiben további – tanulmányok befogadására vonatkozó – kérdés merülne fel, a 

Tanulmányi Osztályon Frittmann Anikó készséggel áll rendelkezésükre (tel.: 1-459-

1500/56592 mellék, e-mail: frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu). 
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