
Kiutazó hallgatók 
mobilitási teendői



Elérhetőségek

Buda Réka (kiutazó hallgatókért felelős koordinátor)

• E-mailben: buda.reka@pte.hu, erasmus@pte.hu

• Személyesen: Vasvári Pál u. 4. 113-as iroda

• Telefon: 72/501-500/12128

mailto:buda.reka@pte.hu
mailto:erasmus@pte.hu


Hasznos oldalak

• Honlap: mobilitas.pte.hu/Hallgatóknak

• Formanyomtatványok

• Hallgatói beszámolók

• Blogok

• Hasznos infók - info füzet

• Facebook: ErasmusPTE

• Instagram: ErasmusPTE



Fontos infók

A résztvevők:

• a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat

• aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni 
tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi 
tartózkodás idejére is megkapják

• diplomájukat nem szerzik meg a mobilitás befejezése előtt

• kiegészítő pályázatok: szociális alapú és fogyatékkal élő 
hallgatóknak szóló kiegészítő támogatás

• Felkészítő interkulturális tréning



Mennyi ösztöndíjat kapok?

Tanulmányi célú mobilitás

Magas megélhetési költségű célországok

520 €

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült Királyság 

(UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia 

(NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Málta 

(MT), Németország (DE), Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália 

(PT), Spanyolország (ES), Svédország (SE), 

Közepes megélhetési költségű célországok

470 €Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), 

Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia 

(RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)



Ösztöndíj infók

• Az ösztöndíj összege napra pontosan kerül kiszámolásra a 
mobilitás hosszának megfelelően (a tanulmányi szerződésben 
szereplő kezdő és záró dátumok alapján)

• Utalás euróban

• Az ösztöndíj kérhető forintos vagy deviza számlára is

• Az ösztöndíjat a támogatási szerződésben szereplő 
számlaszámra utaljuk

• a szerződés aláírását követően nem lehet számlaszámot 
módosítani

• A támogatási szerződés aláírása után 30 napos fizetési 
határidőt vállal az egyetem



Hallgatói teendők

• Fogadó egyetem jelentkezési határidejének 
betartása (jelentkezési lap, kollégium)

• Külföldi egyetem időbeosztásának ismerete

o a félév kezdetének és végének dátumai

o a vizsgaidőszak kezdete és vége

• Biztosítás: EU-s Egészségbiztosítási Kártya 
kiváltása kötelező + baleset és 
utasbiztosítás javasolt



Szállás - utazás

• Szállás-utazás intézése saját feladat

• Szálláskereső portálok: 
o Erasmus Student Housing

o Housing Anywhere

o Spotahome

o Uniplaces

• Facebook csoportok

• ESN

• Fogadó egyetem koordinátora

• Korábbi Erasmusos hallgatók

https://erasmusu.com/en/erasmus-student-housing
https://housinganywhere.com/
https://www.spotahome.com/
https://www.uniplaces.com/


Kiutazás előtt kitöltendő 
dokumentumok

• Online nyelvi teszt kitöltése (kb. két hónappal kiutazás előtt)

• Tanulmányi szerződés: Learning Agreement – Before the Mobility

(1,5-2 hónappal kiutazás előtt)

• Támogatási szerződés és hallgatói nyilatkozat (1-1,5 hónappal 
kiutazás előtt)

• A nyomtatványok megtalálhatóak a mobilitas.pte.hu weboldalon

• Kivéve: támogatási szerződés és nyilatkozat: mindenkinek névre 
szólóan e-mailben fogom kiküldeni



Learning Agreement

• Használható Word alapú vagy online LA

• A mobilitás kezdetét és végét napra pontosan kell megadni

• A kezdő és záró nap nem eshet hétvégi napra

• Az utazás nem számít bele a mobilitási időszakba

• Mobilitás első napja lehet: 
o Intenzív nyelvkurzus első napja

o Orientációs program első napja

o Szorgalmi időszak első napja

• Mobilitás utolsó napja lehet:
o Utolsó vizsga napja

o Hazautazás előtti nap

o Vizsgaidőszak vége

• 3 aláírás szükséges: hallgató és 2 koordinátor

• Szkennelt példány elfogadható



Kint tartózkodás alatt

• Bejelentkezés e-mailen a kinti lakcím megírásával (8 napon belül)

• Arrival form (8 napon belül)

• Tanulmányi szerződés véglegesítése: Learning Agreement –

During the mobility (1 hónapon belül)

• Óralátogatás, kutatás, vizsgázás 

• Online nyelvkurzuson való részvétel

• Kint tartózkodás időtartamának igazolása: Validation form

• Hazaindulás előtt tanulmányi teljesítés igazolásának (Transcript of 

records) kérése 



Hazaérkezés után

• Online záró nyelvi teszt kitöltése (30 napon belül)

• EU survey - online hallgatói beszámoló kitöltése (30 napon belül)

• Erasmus élménybeszámoló megírása (30 napon belül)

• Kint tartózkodás időtartamáról igazolás leadása: Validation form (30 napon 

belül, minimum 90 napos mobilitás)

• Transcript of records - Tanulmányi teljesítés igazolásának leadása (30 napon 

belül)     

• Kint teljesített kreditek itthoni befogadtatása

• Learning Agreement After the Mobility leadása (2 hónapon belül)



Once Erasmus, always Erasmus


