
Selye JánoS egyetem

Új szemlélet.  
Új lehetőségek.

Hallgatóknak szóló  
ösztöndíj - lehetőségek  

az Erasmus+ programban

Ugye te sem akarsz lemaradni?
Próbáld ki magad  

az Erasmus + programmal!

tudtad?
Az európai Kreditátviteli Rendszer (eCtS) használatá-

val a SJe elismeri kinti tanulmányaidat.

miért válaszd az erasmust?
Ha egy kis plusszra vágysz....

Szerezz életre szóló élményeket....

és barátokat

tanulj nyelvet...

tölts el egy kellemes félévet valamelyik  
külföldi egyetemen...



én is pályázhatok, ha...
•	 hallgatói	 jogviszonnyal	 rendelkezem	a	Selye	János	

egyetemen;

•	 hallgatói	tanulmányi	mobilitás	esetén	az	ösztöndí-
jas időszak megkezdése előtt minimum két lezárt 
szemeszterrel rendelkezem;

•	 szakmai	 gyakorlatra	 már	 a	 felsőoktatási	 tanul-
mányaim első évében is kiutazhatok.

Mire van lehetőségem pályázni?
1. Tanulmányi célú mobilitás

Az erasmus+ lehetőséget nyújt, hogy tanulmányi, 
nyelvi és kulturális tapasztalatokra tegyél szert egy má-
sik	 résztvevő	 ország	 ECHE	 tanúsítvánnyal	 rendelkező	
felsőoktatási intézményében. A választható egyetemek 
listáját, mellyel a SJe – nek az erasmus+ program ke-
retén belül intézményközi megállapodása van érvény-
ben, megtalálod az egyetem honlapján, a  Partnerin-
tézmények menüpont alatt.

Az erasmus+ programban képzési ciklusonként 
(alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) akár 12 hó-
napot	is	eltölthetsz	külföldön	ösztöndíjjal.

Hogyan pályázhatok?
Pályázni erasmus+ hallgatói mobilitásra csak a saját 

intézményeden keresztül lehet, melyet a program ko-
ordinátorai az egyetem honlapján hirdetnek meg.

A pályázat menete:

•	 Kiválasztod	 azt	 a	 külföldi	 intézményt,	 kart,	 mely-
nek tanulmányi programja illeszkedik a te képzési 
tervedbe (tanulmányi programodba); áttanulmán-
yozod a tantárgylistát, szálláslehetőségeket.

•	 Kitöltöd	az	egyetemünk	honlapján	található	Jelent-
kezőlapot (Prihláška na výmenné štúdium) és a töb-
bi szükséges dokumentummal együtt benyújtod a 
kari koordinátornak.

•	 A	 pályázat	 elbírálásának	 eredményét	 megtalálod	
a http://erasmus.selyeuni.sk/sk Aktualitások 
menüpont alatt.

•	 Nyertes	pályázóként	 következő	 feladatod	 a	 Learn-
ing	 Agreement	 összeállítása,	 melyet	 kiutazásod	
előtt szükséges egyeztetned, majd jóváhagyat-
nod	 (aláírással)	 a	 hazai	 és	 a	 fogadó	 egyetem	 kari	
koordinátoraival. Feltételek: szemeszterenként 
20 kreditpont begyűjtése a külföldi tanulmányok 
alatt, a kreditek elismertetésének tisztázása még a 
kiutazás előtt.

•	 Ezt	követően	Támogatási	szerződést	kötsz	a	SJE	-	el,	
mely	 tartalmazza	 az	 ösztöndíjad	 mértékét	 (350	 -	
490 €/ hónap).

•	 Megszervezed	a	kiutazásodat.

•	 A	fogadó	intézményben	Erasmus+	hallgatóként	az	
ott	tanuló	hallgatókkal	egyenlő	jogokat	élvezel,	így	
nem	kérnek	tőled	semmiféle	különdíjat.

•	 A	 SJE-n	megmarad	 a	 hallgatói	 státuszod,	 tehát	 az	
aktuális félévre a beiratkozás, a tantárgyak felvétele 
ugyanúgy vonatkozik rád is.

•	 A	külföldi	tanulmányaid	alatt	történő	bármilyen	vál-
tozásról	értesítened	kell	a	hazai	kari	és	 intézményi	
koordinátort. tárgyfelvétellel kapcsolatos vál-
tozásokat	a	Learning	Agreement	II.	részében,	írásos	
formában kell dokumentálni.

•	 A	 tanulmányi	 időszak	 végén	 az	 elvégzett	 ta-
nulmányi eredményeidről a külföldi foga-
dóintézmény	 koordinátora	 állítja	 ki	 számodra	 a	
transcript of Records igazolást (a learning Agree-
ment III. rész).

•	 A	SJE	elfogadja	a	tanulmányi	szerződésben	vállalt,	
teljesített	és	igazolt	tevékenységeidet.	

2. Szakmai gyakorlat
•	 Az	 Erasmus+	 azt	 is	 támogatja,	 hogy	 külföldön	

végezz szakmai gyakorlatot. 

•	 Kipróbálhatod	 magad	 vállalatoknál,	 képzőköz-
pontokban, kutatóintézetekben, vagy más 
szervezeteknél,	 hogy	 ezáltal	 segítséget	 kapj	
a közösségi munkaerőpiacon szükséges 
képességek	elsajátításához.	

•	 Külföldi	szakmai	gyakorlatodat	a	SJE	beszámítja	a	
tanulmányaidba. 

•	 A	 frissen	diplomát	 szerzett	hallgatók	 is	 részt	 ve-
hetnek szakmai gyakorlaton a végzést követő 
12 hónapban, amennyiben a pályázatot még 
jogviszonyuk alatt nyerték el. Fejezd be az egyete-
met nyugodtan, diplomázz le, és ha szeretnél egy 
kis	tapasztalatot	szerezni	az	EU	finanszírozásával,	
végezz gyakorlatot külföldön!

Bővebb információ: http://erasmus.ujs.sk/hu
elérhetőség: erasmus@ujs.sk

+421-35-3260	613


