
 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  
Műszaki és Társadalomtudományi kara  
pályázatot ír ki  
 
ERASMUS HALLGATÓI MOBILITÁSRA  
A 2013/2014-ES TANÉVRE  
 
A pályázat célja:  
A hallgatók nemzetközi oktatási és kulturális cseretevékenységének támogatása.  
 
Pályázati feltételek Erasmus tanulmányi ösztöndíjra:  
A pályázó:  
1. aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a kiutazás félévében 
beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést 
kötött, a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint.  

2. teljesítette a pályázat benyújtását megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő 
kötelezettségeit (megvan a minimum 40 kreditje ), de legalább két félévet elvégzett. 
Tekintettel arra, hogy a kiutazás a 2013/2014-es tanévben történik, a jelenleg első éves 
hallgatók is jogosultak a pályázatra.  

3. román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási 
engedéllyel élő vagy menekült-státusszal rendelkező EU-s állampolgár  

4. középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen külföldi tanulmányait 
folytatja.  

5. a tervezett külföldi képzési/szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe (pl. évet 
halasztani az Erasmus ösztöndíj miatt nem lehet)  

6. nem vett részt korábban Erasmus hallgatói – tanulmányi – mobilitáson  

7. eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott pályázati követelményeknek.  
 
Az ERASMUS tanulmányi ösztöndíj megpályázásához szükséges iratok:  
1. jelentkezési űrlap (Fişa candidatului) – formanyomtatvány számítógépen kitöltve, aláírva 
kell leadni.  

2. hallgatói nyilatkozat, hogy nem rendelkezett Erasmus hallgatói ösztöndíjjal (Declaraţie 
mobilitate Erasmus studenţi) – formanyomtatvány  

3. CV- Europass formátumban, olyan nyelven megszerkesztve, amelyen a külföldi 
tanulmányait folytatja –  
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CV
Template.csp),  
4. motivációs levél – max. 2000 leütés (olyan nyelven, amelyen a külföldi tanulmányait 
folytatja)  

5. középfokú nyelvvizsga igazolása, abból a nyelvből, amelyiken külföldi tanulmányait 
folytatja. Nem szükséges a nyelvvizsga, ha olyan egyetemre jelentkezik, ahol az oktatás 
nyelve magyar. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgával, az adott kar 
dékánja intézkedik a hallgató nyelvtudásának felmérése érdekében.  

6. érvényes személyi igazolvány másolata  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp


 

 

 
Pályázati feltételek Erasmus szakmai gyakorlatra:  
A pályázó  
1. aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a kiutazás félévében 
beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és Tanulmányi szerződést 
kötött, a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint.  

2. teljesítette a pályázat benyújtását megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő 
kötelezettségeit (megvan a minimum 40 kreditje ), de legalább két félévet elvégzett. 
Tekintettel arra, hogy a kiutazás a 2013/2014-es tanévben történik, a jelenleg első éves 
hallgatók is jogosultak a pályázatra.  

3. román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási 
engedéllyel élő, vagy menekült-státusszal rendelkező EU-s állampolgár  

4. középfokú nyelvtudással rendelkezik a fogadó ország nyelvéből, ez nem szükséges, ha 
intézményhez jelentkezik, ahol a beszélt nyelv magyar  

5. a tervezett külföldi szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe (pl. évet 
halasztani az Erasmus ösztöndíj miatt nem lehet)  

6. nem vett részt korábban Erasmus hallgatói – szakmai gyakorlat – mobilitáson  

7. eleget tesz a kari Erasmus bizottság pályázati követelményeinek  
 
Az Erasmus szakmai gyakorlat megpályázásához szükséges iratok:  
1. jelentkezési űrlap (Fişa candidatului) – formanyomtatvány, számítógépen kitöltve, aláírva 
kell leadni  

2. hallgatói nyilatkozat, hogy nem rendelkezett Erasmus hallgatói – szakmai gyakorlat – 
ösztöndíjjal (Declaraţie mobilitate Erasmus studenţi) – formanyomtatvány  

3. CV- Europass formátumban, olyan nyelven, amelyen a szakmai gyakorlatot végezni fogja 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVT
emplate.csp),  
4. motivációs levél – max. 2000 leütés (olyan nyelven, amelyen a szakmai gyakorlatot 
végezni fogja)  
5. középfokú nyelvvizsga igazolása, abból a nyelvből, amelyiken szakmai gyakorlatát végzi. 
Nem szükséges a nyelvvizsga, ha olyan intézményekre jelentkezik, ahol a beszélt nyelv 
magyar. Amennyiben a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgával, az adott kar dékánja 
intézkedik a hallgató nyelvtudásának felmérése érdekében.  

6. érvényes személyi igazolvány másolata  
 
Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás, adatok hiánya, beadási határidő 
elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a határidő lejártáig van lehetőség.  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp


 

 

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai 
Uniós partneregyetemeink egyikén tanulmányi részképzésben részt venni: 
 

Kód Egyetem neve 
Cél-

ország 
Diák-
szám 

Hónapok 
száma 
(össz.) 

Szakterület 

HU 
BUDAPES03 

Corvinus University of 
Budapest (Budapesti Corvinus 
Egyetem) 

HU 2 10 Food processing 

HU 
BUDAPES03 

Corvinus University of 
Budapest (Budapesti Corvinus 
Egyetem) 

HU 1 5 Sociology 

HU BAJA01 
Eötvös József College (Eötvös 
József Főiskola) 

HU 1 5 

Engineering and 
engineering 
trades (broad 
programmes) 

HU BAJA01 
Eötvös József College (Eötvös 
József Főiskola) 

HU 1 5 
Environmental 
sciences 

 
 
A Sapientia EMTE az Erasmus mobilitásban résztvevő hallgatót mindazon anyagi 
juttatásokban részesíti, amely a hallgatót korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy 
egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj) az Erasmus 
ösztöndíj teljes időtartalma alatt. Ugyanakkor a pályázó köteles minden, az intézménnyel 
szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári 
kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.  
 
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy az ösztöndíj 
nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.  
 
A benyújtott pályázatok elbírálása:  
A benyújtott pályázatokat a kar által felállított bizottság bírálja el és rangsorolja.  
 
A pályázatokat Burista Cecília kari Erasmus koordinátornak kell leadni.  
 
A pályázatok leadási határideje: 2013. április 29.  
      

      
      

      
      

 


