
 

 

Erasmus ösztöndíjprogramok  
bemutatása  

hittanár, teológus, szociális munka szakos 
hallgatók számára 

 



ERASMUS+ PROGRAM 
 

Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban 
szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban 
a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás 
új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem 
formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa 
versenyképességének növelésében.  
 
Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót 
biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére. 
 
Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány 
koordinálja. 
 



Mi az Erasmus+ program célja ? 
 

A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös 
tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió 
szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú 
mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek 
közötti együttműködés segítségével. 
 
A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az 
oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi 
együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli 
szereplők bevonásával. 
 



Mi az Erasmus+ program célja ? (2.) 
 

A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek 
modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai 
együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést 
szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó 
gyakorlatok megosztásával. 
 
A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség 
és az interkulturális érzékenység támogatása. 
 



Kiknek szól az Erasmus+ program? 
 

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, 
tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi 
oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy 
ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára 
nyújt részvételi lehetőséget.  
 
A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az 
egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. 



Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program? 
 

Mobilitás 
 

 Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági 
munkások mobilitása. 
 

 Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása 
(tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység). 
 

 Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása(diákhitel-
garancia eszköz). 
 

 Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők mobilitása. 
 



Együttműködések:  
innováció és jó gyakorlatok cseréje 

 
 

 Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű 
projektek a programban részt vevő országok között. 
 Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti 
strukturált együttműködés. 
 Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka 
világa közötti strukturált együttműködés. 
 Informatikai támogató platformok. 
 Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási 
projektek. 
 

 



 
Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program? 

 
Köznevelés 

Felsőoktatás 
Szakképzés  

Felnőtt tanulás  
Ifjúságügy és sport  

 

https://tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/erasmus+


Mely országok vesznek részt az Erasmus+ 
programban? 

 
A program teljes jogú résztvevői: 

az Európai Unió tagállamai, 
Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, 

Törökország,  
 
Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében): 
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Azerbajdzsán, Fehérorosz-
ország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, 
Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország és további partner 
országok és régiók. 
 



ERASMUS+ MOBILITÁSI PROJEKTEK / FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK 
TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁSA 

 

1. A pályázattípus célja 
Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok 
megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A 
tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi 
előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. 
 
2. A pályázásra jogosultak köre 
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező 
felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói. 
 



 
 

3. Támogatható tevékenységek 
 felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap); 
 tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap). 
 
4. A programban részt vevő országok 
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, 
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Szlovákia, Szlovénia, Svédország). 
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország. 
 



5. Pályázati feltételek 
 
A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik. 
A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat 
az intézményben. 
Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében. 
A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt. 
A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság 
által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után). 
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt 
jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény 
felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két 
tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó 
támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. 
 



 

5. Pályázati feltételek (folyt.): 
 
 Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. 
 A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli 
tanulmányi szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek 
illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe. 
 A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia 
az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről. 
 A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és 
igazolt tevékenységek teljes elfogadása. 
 A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az 
anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. 
 



 

6. A támogatás mértéke: 
 

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze: 
 
 Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében 
a tényleges költség alapján számolva. 
 Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő 
rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében 
lehetséges a szervezési támogatásból. 
 
 A hallgatói ösztöndíj mértéke: 
 



Fogadó ország 
tanulmányi célú 

mobilitás (kombinált mobilitás is!) 
2020-as intézményi pályázatok  

Magas megélhetési költségű országok  
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg 
(LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) 

520 euró / hó 

Közepes megélhetési költségű országok 
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), 
Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta 
(MT), Portugália (PT)) 

520 euró / hó 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok 
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország 
(HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), 
Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), 
Törökország (TR)) 

470 euró / hó 

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 
200 euró / hó 





ERASMUS+  INTÉZMÉNYI  PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK 
 

Hallgatói mobilitás: 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik tanulmányaik folytatásaként - szeretnének egy, 
vagy két szemesztert - szakterületüknek megfelelő külföldi (elsősorban EU tagállam) 
felsőoktatási intézményben eltölteni. A külföldi tanulmányi idő igazolása a hallgató 
indexében, a mindenkori kreditszabályzatnak megfelelően történik. Szakmai gyakorlat 
(kredites kötelezettség nélkül) lehetséges közvetlenül az  államvizsga után is 
12hónapig! 
Pályázati feltételek: 

rövid szakmai önéletrajz, 
nyelvtudás, 

tanszéki ajánlás, 
külföldi tanulmányok indoka, 

választott képzőhely, intézmény megnevezése. 
 
 



ERASMUS+  INTÉZMÉNYI  PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK 
 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni: 
 

dr. Ivony Éva  
főiskolai docens  

intézményi Erasmus koordinátor 
 

Szociális Tanulmányok Tanszék 
 

erasmus@vhf.hu 
 

Tel.: 06-88/542-708 
 
 

mailto:erasmus@vhf.hu
mailto:erasmus@vhf.hu
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ERASMUS+  PARTNERINTÉZMÉNYEINK 
 

1. HUMAK, University of Applied Sciences, Finnország, www.humak.fi/en/ 

2.  Albert- Ludwigs- Universität, Freiburg, Németország, https://www.uni-

freiburg.de/ 

3. Kolozsvári Babeş-Bólyai Tudományegyetem, Románia - magyar nyelvű oktatás 

lehetősége, http://www.ubbcluj.ro/hu 

4. Katholische Hochschule Freiburg, Institut für Angewandte Forschung, 

Entwicklung und Weiterbildung (IAF), Németország, https://www.kh-

freiburg.de/en 

5. Universitat Passau, Katholisch Theologische Fakultat, Németország, 

http://www.ktf.uni-passau.de/   

6. Universite Catholique De L’ouest, Faculté de Théologie, ANGERS, 

Franciaország, https://www.uco.fr/fr/faculte-theologie 
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Finnország: Alkalmazott Tudományok Egyeteme 
 

szociális munkás hallgatóknak 
 

Kínálata:  
 Expertise in NGO and Youth Work 

 

Jelentkezési határidő a 2021-es tavaszi szemeszterre: 
2020. november 31.  

 

Képzés nyelve: angol. 
https://www.humak.fi/en/erasmus/ 
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Románia: Babeş-Bólyai Tudományegyetem 

 

Kínálata:  
 Hittudományi Kar:  vallástudomány, római katolikus 

teológia-szociális munka, római katolikus valláspedagógia,  
római katolikus pasztorális teológia. 

Szociológia és szociális munkás Kar:  szociális munka. 
 
 

Képzés nyelve: magyar 
https://www.ubbcluj.ro/hu/ 
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Németország:  Freiburgi Egyetem 

Kínálata:  
Teológia és Hittanár szakosoknak: 

katolikus teológia (caritas) 
Szociális munkás hallgatóknak: 

Caritas tudomány (MA) 
 

Képzés nyelve: német. 
 

https://www.studium.uni-freiburg.de/en/ 
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Németország:  Passaui Egyetem 
 

Kínálata:  
Teológia és Hittanár szakosoknak: 

katolikus teológia (MA) 
Caritas tudomány 

Szociális munkás hallgatóknak: 
szakmai gyakorlat a passaui Caritas-nál. 

 
Képzés nyelve: német. 

Egyes gyakorlati helyeken lehetséges az angol nyelv használata! 

 



Németország: Freiburgi Katolikus Főiskola 
 

Kínálata:  
Szociális munkás hallgatóknak: 

szociális munka szak (BA) 
 

Képzés nyelve: német. 
Egy féléves képzéskínálatuk van angol nyelven is! 

 
Egyes gyakorlati helyeken lehetséges az angol nyelv használata! 

 



 

 
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK 

 
15:30-16:00 BARCZA LÁSZLÓ / FINNORSZÁG 

 
16:00-16:30  HERBST BOGLÁRKA / NÉMETORSZÁG 

 
16:30-17:00  VAJDA KINGA ÉS RETTEGI MÁRK / FINNORSZÁG 

ON-LINE BESZÁMOLÓI  





 

 
 
 
 

http://www.erasmusdays.eu/ 

Erasmusdays napok Európa szerte,  
a Világon összesen 5022 rendezvényt szerveztek 

http://www.eurodays.eu/
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Hazánk Erasmusdays rendezvényei 

http://www.erasmusdays.eu/ 
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A főiskolánk rendezvénye az alábbi linken érhető el: 
https://www.erasmusdays.eu/event/informational-day/ 

 

https://www.erasmusdays.eu/event/informational-day/
https://www.erasmusdays.eu/event/informational-day/
https://www.erasmusdays.eu/event/informational-day/
https://www.erasmusdays.eu/event/informational-day/


https://www.erasmusdays.eu/event/informational-day/ 
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COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ 
https://tka.hu/hir/14344/lehetseges-a-kulfoldi-osztondijas-mobilitas-42-

orszagba 
 
 

További információk a Tempus Közalapítvány és az Európai 
Bizottság Erasmus oldalain: 

 
https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus 

 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 
 
 
 
 


