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http://semmelweis.hu/erasmus/erasmus/hallgatoi-mobilitas/szakmai-
gyakorlat/palyazati-felhivas/

Szakmai és diploma utáni szakmai gyakorlat
(min. 2 hónap) esetén



Regisztrációs felület



Regisztrációs adatlapnál kérdezett 
adatok

• Exchange Programme-nál ellenőrizni, hogy SMS vagy SMP van
– SMS tanulmányi program (4-ed vagy 5-öd évre jelentkezel, fél évet 

szeretnél kint tölteni egy egyetemen)
– SMP szakmai gyakorlat (6-od évre vagy diploma utáni szakmai 

gyakorlatra jelentkezel vagy nyári gyakorlatra min. 2 hónapra)

• Number of academic years so far: hányad éves vagy a pályázáskor

• Level of Study: fogorvos, gyógyszerész és orvos képzés esetén „Graduate
/ÁOK FOK GyTK/ ”

• Planned country of host institution: csak tervezett, nekünk 
tájékoztató jelleggel, később megváltoztathatják
– Szakmai gyakorlat estén csak válasszatok ki egyet egy 

országot
– Európai országokba tudtok E+ megvalósítani (kiv. Svájc 

illetve Egyesült Királyság)



• Language skills - Foreign language: valódi 
nyelvtudást írjátok be, itt nem kérünk 
semmilyen igazolást

• Send application emailt kaptok; végén 
link a végleges regisztrációhoz



•Jelszó megadás után újabb email, közben pedig be lehet 
jelentkezni



Saját felület



További lépések



• „Completed Personal data” részt töltsétek ki 
• „Completed Personal data” kitöltésének kell 

megtörténnie SMP esetében-2022.04.22-ig
• Mi léptetünk tovább az adataitok leellenőrzése 

után (ez pár napot is igénybe vehet)

• Jön a „tudományos kérdőív” kitöltése
– Utólag tudjátok feltölteni az igazolásokat
– Minden feltöltött dokumentum neveként az igazolás 

típusát adjátok meg (pl.: Angol középfokú nyelvvizsga)





TOKT

• Csak olyan eredményeket írjatok be, amiről 
tudtok igazolást szerezni

– Igazolás nélkül nem tudunk pontot adni

– Elmentés után is módosítható (nem kell egyszerre 
kitölteni az egészet)

• Befejeztétek, „Save” és vissza a „Reload
application workflow” oldalra





Újabb dokumentum feltöltése



• Újabb dokumentum feltöltésekor megint az 
„upload the certificate of scientific..”-re
kattintva a „Reload the application workflow”-
ba

– Itt a kis ikonra kell kattintani a bal felső sarokban



• Ha feltöltöttetek mindent igazolást, a „Do you have
upload all asked certificate?”-re kattintva pipálják ki 
a checkboxot.
- Ezt követően „Create”
Ha ezt kipipáltad, akkor nem változtass a 
felületeden!



• Ezen a ponton tovább fogunk léptetni, mely 
még nem jelenti a pályázat ellenőrzését

• Emailt kaptok a további teendőkről

• Ki kell nyomtatni a jelentkezési lapot („Print 
application form”), s aláírásotokkal együtt 
feltölteni

• Az általatok aláírt jelentkezési lapot hozzátok 
be az irodánkba (SMP-2022.05.12. 12 óráig)


