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ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 

 2021/2022. tanév II. tanulmányi félévére  

 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (továbbiakban SE-ETK) pályázatot hirdet hallgatói 

részére – tanulmányi Erasmus+ ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022. tanév II. tanulmányi (tavaszi) 

félévére. 

Mi is az Erasmus +? 

 

Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, amely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a 

sportot is magában foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az „Egész életen át tartó tanulás” 

programot) egyesítve. A programban részt vehetnek a felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok 

(tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység). 

 

Általános tudnivalók 

 

Az Erasmus+ program keretében tanulmányi mobilitás esetén a felsőoktatási intézmények közötti 

megállapodás alapján valósul meg a hallgatók cseréje. 

Az Erasmus+ program keretében kiutazó hallgatók legalább 2 és legfeljebb 12 hónapot tölthetnek el 

a partner európai egyetemeken. Gyakorlatra minimum 2 hónapra, elméletre minimum 3 hónapra 

lehet pályázni. A kint tölthető időtartamról véglegesen a pályázati bizottság dönt. 

A pályázók egy rövid nyelvi meghallgatáson vesznek részt a Kar szervezésében, ahol idegen nyelvi 

kommunikatív készségüket – a nyelvvizsga bizonyítvány meglétén túl – a gyakorlatban is bizonyítják. 

A kiutazás feltétele a hallgató nyelvi kommunikációs képességének megléte a képzés nyelvén. 

A pályázat pozitív elbírálása esetén a hallgató – a jelen pályázati felhívásban meghatározottak szerint 

– lehetőséget kap a kiutazásra, melynek során a vállalt tanulmányi kötelezettségének eleget kell tennie.  

A tanulmányút csak akkor valósulhat meg, ha a tanulmányi szerződést mindhárom fél: a 

hallgató, a küldő egyetem és a fogadó egyetem is aláírta. 

Amennyiben a pályázatot elnyert hallgató kint tartózkodása során nulla kreditet szerez, 

ösztöndíja teljes összegét köteles visszafizetni az egyetemnek.  

A mobilitáson részt vett hallgató által külföldön megszerzett kreditek elismerése minden esetben a 

küldő tanszékkel történt előzetes egyeztetések értelmében történik. 

 

Az ösztöndíj-támogatás /Pályázható helyek 

 

Az Erasmus+ program a külföldi tanulmányút idejére – a jelen pályázati felhívásban meghatározottak 

szerint – ösztöndíj-támogatást biztosít, amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek 

fedezéséhez (útiköltség, szállás, ellátás, biztosítás), de a ténylegesen felmerülő költségeket nem 

feltétlenül fedezi.  A jelen pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj összege – amely az ösztöndíjas 

időszak hosszától, illetve a fogadó országtól függ – hallgatónként kb. 300-400-500 euró/hó. Az egyéb 

felmerülő költségek a hallgatót terhelik. A támogatások kifizetése átutalással történik, legtöbb esetben 

a hallgatók kiutazása előtt.  
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Ápoló szakirány 

ország intézmény 
képzés 

szintje 
képzés nyelve fő 

max. 

időt./hó 

Belgium Thomas More Mechelen-Antwerpen BSc angol 2 3 

Dánia University College of Northern Denmark, Aalborg BSc angol 2 2 

Lengyelország University School of Physical Education in Poznan BSc angol 1 3 

Finnország Laurea University of Applied Sciences BSc angol 3 5 

Finnország Turku University of Applied Sciences BSc angol 1 3 

Finnország Tampere University of Applied Sciences BSc angol 2 3 

Észtország Tallin Health Care College BSc angol 2 3 

Törökország Pamukkale University BSc angol 2 5 

Törökország Istanbul Medipol University BSc angol 2 8 

Portugália Instituto  Politecnico de Castelo Branco BSc angol 2 3 

Portugália University of Coimbra BSc angol 2 3 

Portugália Cruz Vermelha Portugesa BSc angol 2 3 

Spanyolország University of VIC BSc angol 1 3 

Spanyolország University of Castilla- La Manche BSc angol 1 3 

Csehország University of Ostrava BSc angol 2 3 

Dietetikus szakirány 

Ausztria FH Joanneum University of Applied Sciences BSc 
német és/vagy 

angol 
1 3 

 Spanyolország University of  Granada BSc 
spanyol 

és/vagy angol 
2 3 

Spanyolország University of VIC BSc angol 1 3 

Törökország Istanbul Medipol University BSc angol 1 3 

Törökország Erciyes University BSc angol 3 3 

Törökország Marmara University BSc angol 3 3 

Törökország Ankara University BSc angol 2 3 

Portugália University of Leiria BSc angol 2 3 

Szlovénia 
University of Primorska 

 
BSc angol 2 

3 

Gyógytornász szakirány 

Ausztia FH Joanneum University of Applied Sciences BSc 
német és/vagy 

angol 
1 6 

Finnország Laurea University of Applied Sciences Bsc angol 2 5 

Finnország Tampere University of Applied Sciences Bsc angol 1 3 

Törökország Pamukkale University BSc angol 2 5 



 

 

3 

 

 

A pályázható helyek csupán lehetőségek. A Kar a költségvetés és az ösztöndíj keret függvényében dönt 

a helyek odaítéléséről és a megpályázható időtartamokról.  

Törökország Istanbul Medipol University BSc angol 2 8 

Törökország Marmara University Istanbul BSc angol 3 3 

Hollandia University of Groningen 
MSc 

kutatás 
angol 2 5 

Portugália Instituto Politecnico de Lisboa BSc angol 1 5 

Portugália Cruz Vermelha Portugesa BSc angol 2 3 

Spanyolrszág University of VIC BSc angol 1 3 

Spanyolország University of Castilla- La Manche BSc angol 2 2 

Ausztria FH Joanneum University of Applied Sciences BSc német angol 1 3 

Lengyelország University School of Physical Education in Poznan BSc angol 1 3 

Lengyelország Varsói Egyetem BSc angol 1 3 

Lengyelország Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu BSc angol 4 5 

Észtország Tallin Health Care College BSc angol 3 3 

Dánia University College of Northern Denmark BSc angol 2 2 

Szülésznő szakirány 

Finnország Turku University BSc angol 1 3 

Törökország Marmara University BSc angol 3 3 

Törökország Abant Izzet Baysal University BSc angol 1 5 

Portugália Instituto Politecnico de Castelo Branco BSc angol 2 3 

Spanyolország University of VIC BSc angol 1 3 

Csehország University of Ostrava BSc angol 2 3 

Észtország Tallin Health Care College BSc angol 2 3 

Dánia University College of Northern Denmark BSc angol 2 2 

Hang- Beszéd - és Nyelésterapeuta szakirány 

Olaszország University of Verona 
folyamatban 

Portugália University of Aveiro 

Védőnő szakirány 

Finnország Laurea University of Applied Sciences BSc angol 3
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Optometria specializáció 

Németország Aalen University BSc angol német 2 3 

Belgium HUB-KAHO BSc angol 4 3 
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Amennyiben az ösztöndíjkereten felül maradnak üres helyek, azokat a pályázatot benyújtó, de 

ösztöndíjat nem nyert hallgatók önköltséges formában igénybe vehetik, ha eredményeik a pályázati 

kiírásnak megfelelnek. 

  

 

Kik pályázhatnak? 

 

Alap- és mesterképzésben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben résztvevő teljes- vagy 

részidős (levelező) hallgatók.  

Pályázatot magyar és külföldi állampolgár is benyújthat, azonban a külföldi állampolgár saját hazájába 

nem pályázhat. 

 

Pályázati feltételek 

 

Alapképzésben részt vevő pályázó esetében: 

 az utolsó három aktív lezárt félévének korrigált kreditindexének átlaga legalább 3,5; 

 legalább egy komplex „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik a képzés nyelvén (emelt 

szintű nyelvi érettségi ezt kiváltja, ha azon legalább 60%-ot ért el). 

Mesterképzésben részt vevő pályázó esetében: 

 alapképzésen még nem részesült Erasmus ösztöndíjban; 

 legalább egy lezárt féléve van, amelynek korrigált kreditindexe legalább 3,5; 

 legalább egy komplex „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik a képzés nyelvén (emelt 

szintű nyelvi érettségi ezt kiváltja, ha azon legalább 60%-ot ért el).  

 

 

A pályázati anyag kötelező tartalmi elemei 

 

 kitöltött pályázati adatlap;  

 ajánlólevél kérése a tanszéktől (személyesen kell a tanszéken kérni); 

 1 db jó minőségű útlevélkép (a hátulján a pályázó nevével ellátva); 

 rövid – 1 gépelt oldalnál nem hosszabb – kétnyelvű (magyar és a képzés nyelvén írt) szakmai 

önéletrajz; 

 rövid – 1 gépelt oldalnál nem hosszabb – magyar és a képzés nyelvén írt motivációs levél; 

 az állami nyelvvizsga bizonyítvány(ok) vagy érettségi bizonyítvány (emelt szintű nyelvi érettségi) 

másolata; 

 megjelent, illetve közlésre elfogadott tudományos publikációk, konferenciákon tartott előadások, 

TDK versenyek eredményeinek (helyezések, dicséretek, díjak stb.) igazolása (ha van); 

 a tanult szakmával, adott szakiránnyal kapcsolatos önkéntes munkáról, tevékenységről szóló 

hivatalos igazolás, egyéb plusz oklevelek bemutatása (ha van); 

 rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenységről szóló igazolás (ha van). 
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A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 
A pályázatot és mellékleteit 2021. szeptember 27. hétfő 10 óráig egy példányban  

 nyomtatottan a kötelező tartalmi elemeknél feltüntetett sorrendben, lefűzhető A/4-es átlátszó 

fóliában a Dékáni Hivatalban Rózsa- Oltvölgyi Nórának (1088 Budapest Vas utca 17.  1. em. 

103. iroda) nyitvatartási időben  

és 

 elektronikusan az erasmus.etk@se-etk.hu email címre elküldve kell benyújtani.  

 

 

A pályázatok elbírálási szempontrendszere 

 
A pályázatok elbírálása az alábbi szempontokra adott pontszámok összesítésével történik. 

 tanulmányi eredmény  

A pályázati feltételeknél feltüntetett félévek korrigált kreditindexének átlaga alapján 

átlag pont 

3,50 – 3,99 1 

4,00 – 4,19 2 

4,20 – 4,39 3 

4,40 – 4,59 4 

4,60 – 4,79 5 

4,80 – 4,99 6 

5,00 7 

5,00 feletti korrigált kreditindexek esetén a sávok 0,09-dal, a pontok sávonként eggyel 

emelkednek. 

 tudományos és szakmai tevékenység 

Ugyanazon témában (tartalmilag azonos címmel) beadott TDK munka, konferencia részvétel, 

cikk, szakmai konferencia esetén a legmagasabb pontszámot érő kritériumot 100%-ban, a többit 

50%-ban vesszük figyelembe. 

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 

Kari TDK konferencián előadás 1 

Kari TDK konferencián elnyert Nívódíj 5 

Kari TDK konferencián elnyert OTDK konferencián való részvételi lehetőség 5 

Kari TDK konferencián elnyert Szakmai nívódíj 2 

Kari TDK konferencián elnyert Különdíj 2 

Országos TDK konferencián részvétel 1 

Országos TDK konferencián elnyert Különdíj  2 

Országos TDK konferencián elnyert I. helyezés 5 

Országos TDK konferencián elnyert II. helyezés  4 

Országos TDK konferencián elnyert III. helyezés 3 
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TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

DEMONSTRÁTORI TEVÉKENYSÉG 

ha az az utolsó két aktív félévben történt, félévenként 3 

SZAKMAI PUBLIKÁCIÓ 

Hazai tudományos cikk 2 

Nemzetközi tudományos cikk 4 

Impakt faktorral rendelkező folyóirat esetén +2 

SZAKMAI KONFERENCIÁN ELŐADÁS 

Hazai konferencián  2 

Nemzetközi konferencián 4 

TDK-N KÍVÜLI KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 1 

TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ   

PÁLYAMUNKÁK/DOLGOZATOK 

1 

SZAKMAI, ILLETVE TANULMÁNYI VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL 1 

SZAKMAI, ILLETVE TANULMÁNYI VERSENYEN ELNYERT HELYEZÉS 1 

EGYÉB KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1 

 

 nyelvismeret, közéleti-, sport – és egyéb tevékenységek 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

 

HALLGATÓI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 1 

AKTÍV, EREDMÉNYES, ILL. KIEMELKEDŐ SPORTTEVÉKENYSÉG 1 

KIEMELKEDŐ TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS     

TEVÉKENYSÉG  

1 

NYELVVIZSGA MEGSZERZÉSE  

államilag elismert nyelvvizsga, ha azt a hallgató az utolsó két aktív félévében szerezte 

(azonos nyelvből csak a legmagasabb szintű nyelvvizsgára adható többletpont) 

nyelvenként középfokú„C” 2 

 középfokú „A” vagy „B” 1 

 felsőfokú   „C” 4 

 felsőfokú     A” vagy „B” 2 

 

A pályázatokat a fenti szempontok és a Tanszékek javaslatai alapján a Kar delegáltjaiból álló bizottság 

legkésőbb 2021. október 1-ig bírálja el. A bírálat eredményéről a Kari koordinátor elektronikus úton 

értesíti a pályázókat. 

Amennyiben a nyertes pályázó nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, vagy a 

sikeres pályázat ellenére nem kíván a programban részt venni, köteles erről az ETK Dékáni Hivatalát 

és a Kari koordinátort haladéktalanul írásban értesíteni. E hallgató vonatkozásában az általa pályázott 

helyet a pályázati feltételeknek megfelelő, de ösztöndíjat nem nyert pályázókból álló tartaléklistán 

szereplő következő pályázó kapja meg. 

 

Szerződéskötés, beszámolás és egyéb kötelezettségek 

 
A nyertes pályázónak a kiutazás félévében aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. 

Az egyetem a nyertes pályázóval és a fogadó intézménnyel a tanulmányi követelmények teljesítésével 

kapcsolatos tanulmányi megállapodást, majd ezt követően a hallgatóval a támogatás teljes összegét 

rögzítő támogatási szerződést köt a hallgató kiutazását megelőzően. A tanulmányi megállapodás csak 

mindhárom fél hozzájárulásával módosítható. 
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A tanulmányi megállapodásban  

 a fogadó intézmény vállalja, hogy az abban szereplő tanulmányi terv teljesítésének lehetőségét 

biztosítja a hallgató számára, 

 a hallgató vállalja az abban foglaltak teljesítését. 

A külföldi tanulmányok kielégítő lezárása után, a fogadó intézmény Tanulmányi Átirattal látja el a 

hallgatót (Transcript of Records), a tanulmányi illetve a képzési megállapodásnak megfelelően. 

A hallgató a tanulmányok befejezését követően a támogatási szerződésben meghatározott formában 

záróbeszámolót köteles benyújtani az ETK Dékáni Hivatalának, a hazaérkezését követő 30 napon 

belül. A hallgató által benyújtott záróbeszámoló a támogatás egyenlegének rendezésére vonatkozó 

kérelem is egyben. A külföldi tanulmányok végén, hazautazás után a hallgatónak kötelessége 

személyesen megjelennie a kapott dokumentumokkal a Dékáni Hivatalban és a tanszéken is. 

 

Amennyiben a hallgató beszámolóját határidőre nem, vagy nem megfelelően nyújtja be, vagy a 

támogatás összegét, vagy annak egy részét nem szerződésszerűen használja fel, vagy kint 

tartózkodása során nulla kreditet szerez, ösztöndíja teljes összegét köteles visszafizetni az 

egyetemnek. 

 

További információ előzetes megbeszélés alapján  Rózsa- Oltvölgyi Nórától kérhető 

 
Hétfő: 9:00-12:00 

Szerda: 9.00 -12:00 

Csütörtök 13.00-16.00 

1. emelet 103-as iroda, 

 

fogadási időn kívül az alábbi elérhetőségeken: 

 

Tel:+36 1 486-65845 

e-mail: oltvolgyi.nora@se-etk.hu, erasmus.etk@se-etk.hu 

 

 

 

 

Budapest, 2021.09.07. 

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella sk. 

dékán  


