
A Kodolányi János Egyetem pályázatot hirdet a 
2020/2021-es tanévre Erasmus+ hallgatói 
mobilitási programban való részvételre. 

 

A 2020/21 őszi félévre a jelentkezési határidők: 

TANULMÁNYI FÉLÉV: 2020. március 27. 

SZAKMAI GYAKORLAT: FOLYAMATOS 

 

Az Erasmus+ program célja a pályázni jogosult KJE hallgatók számára külföldi tanulmányi jellegű részképzési lehetőség 

VAGY nemzetközi szakmai gyakorlat biztosítása. A külföldi tanulmányokat, illetve a szakmai gyakorlatot a KJE elismeri, 

a teljesített krediteket befogadja és az elért eredményeket a diploma megszerzéséhez szükséges követelmények 

teljesítésébe beszámítja. 

 

A pályázásra jogosult minden képzési formában (nappali, levelező, távoktatás) és szakon tanuló hallgató, aki: 

- magyar állampolgársággal vagy letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkezik; 

- minimum két lezárt félévet teljesített a KIUTAZÁS időpontjában; 

- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a KJE-n; 

- felsőoktatási szak-, alap-, mesterképzésben részt vevő, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses hallgató. 

FIGYELEM! 

Egy adott képzési cikluson belül (FOSZK-BA, MA, PhD.) minden pályázatot elnyert hallgató jogosult összesen 12 hónap 

(360 nap) támogatásra. Ez azt jelenti, hogy a hallgató részt vehet a tanulmányi célú és/vagy szakmai gyakorlati 

mobilitás bármilyen kombinációjában azzal a feltétellel, hogy az időszak ne haladja meg az összesen 12 hónapot. (A 

tanulmányi mobilitásra továbbra is vonatkozik 2 külön alapfeltétel: min. 3 hónap, ill. min. 30 kredit teljesítése) 

A fentiek értelmében, azok a hallgatók is jogosultak a részvételre, akik már egyszer voltak tanulmányi és/vagy szakmai 

gyakorlatos mobilitással, amennyiben még nem használták el a 12 hónapot! 

VÉGZŐS hallgató vagy? Az sem probléma! Menj Erasmus+ szakmai gyakorlatra abszolválás után! 

Azok a végzős hallgatók is jogosultak szakmai gyakorlatos mobilitásra, akik a pályázatot aktív hallgatóként nyújtják be, 

de szakmai gyakorlatukat az abszolutórium vagy a diploma megszerzését követő egy éven belül kívánják teljesíteni – 

amennyiben még nem használták el a 12 hónapot! 

 

A pályázás menete: 

1. A megfelelő mobilitási program kiválasztása és tájékozódás a részvételi feltételekről 

- tanulmányi célú mobilitás 

- szakmai gyakorlati mobilitás 

2. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzése és kitöltése 

- Fényképes jelentkezési lap (tanulmányi vagy szakmai gyakorlat) 

- Learning Agreement (tanulmányi vagy szakmai gyakorlat) 

- Tanszékvezetői ajánlás 

https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/erasmus/tanulmanyi-palyazati-tudnivalok
https://www.kodolanyi.hu/ugyfelszolgalat/erasmus/szakmai-gyakorlati-tudnivalok


- Index fénymásolat az utolsó két lezárt félévről (az ügyfélszolgálati központtól kell kérvényezni) 

- Befogadási szándéknyilatkozat (szakmai gyakorlat esetén) 

 

Jelentkezések leadása: 

- Személyes leadás a Budapesti oktatási központ 007-es irodájában lehetséges, illetve a székesfehérvári 

központi irodában. 

VAGY 

- Ajánlott küldeményként feladva az alábbi címek egyikére: 

Kodolányi János Egyetem 

Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ, 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

vagy 

Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ, 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. 

VAGY 

- e-mailen közvetlenül a koordinátoroknak 

 

Erasmus-koordinátorok: 

Bajusz Annamária 

1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. 

FR. 007-es iroda 

bajusz[kukac]kodolanyi.hu 

 

Szakony Sára 

1139 Budapest, Frangepán utca 50-56. 

FR. 007-es iroda 

szakony.sara[kukac]kodolanyi.hu 

 

Részletes tájékoztatást és segítséget nyújtunk minden érdeklődőnek, keressetek minket bizalommal! 

 

Erasmus iroda ügyfélfogadás: 

H-CS: 13:00-16:00 

Pénteken az ügyfélfogatás szünetel! 

 


