Fedezd fel Európát Erasmus+ ösztöndíj programmal!
Pályázz részképzésre vagy szakmai gyakorlatra Európa 32 országába!
Az Erasmus+ program az Európai Unió legnagyobb csereprogramja.
A programban az Európai Unió tagországain kívül Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Macedónia is részt vesz.
Egy képzési ciklusban max. 12 hónapot tölthetsz kint Erasmusszal.
Miért válaszd az Erasmus+ mobilitási programot? Néhány érv és hasznos tudnivaló:
Foglalkoztathatóság: a külföldi tapasztalat előnyt jelent a munkaerő-piaci versenyben, álláskeresésben
A külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogad
Nem kell tandíjat fizetned
Erasmus-ösztöndíjat kapsz, amely függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól
A kint teljesített kurzusok itthoni tanulmányi kötelezettségedbe beszámítódnak
Nemzetközi tapasztalatszerzés: szakmai és emberi kapcsolatok
Helytállás idegen környezetben: interkulturális kompetencia
Idegennyelv-tudás és kommunikációs készség fejlődése
Önállóság, felnőtté válás
Életre szóló élmények
Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is!
Hogyan tudsz jelentkezni
A pályázati felhívásban megadott határidőig a Neptun Erasmus felületen elektronikusan tudsz pályázatot benyújtani és a megjelölt
mellékleteket feltölteni.
Ki pályázhat?
Alapszakosok legkorábban a második évükben utazhatnak ki részképzésre, szakmai gyakorlatra azonban már az első évben is.
Bírálati szempontok
szaknyelvi ismeret
tanulmányi eredmény
szakmai tájékozottság és aktivitás
kiválóság és egyéb jelentős szakmai teljesítmény
Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység
beérkező Erasmus+ hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása
Kiutazás tervezése, szálláslehetőség
Javasolt a fogadó ország magyarországi külképviseletén tájékozódni a beutazással kapcsolatos információkról. A volt Erasmusos
diákok sok hasznos információt adhatnak a célországról és a partneregyetemről egyaránt.
A repülőjegyet érdemes már hetekkel, hónapokkal előre megvenni, hogy komolyabb összeget megtakaríthassál.
Szállás keresésénél érdemes pályázni a fogadó intézmény kollégiumi helyeire (ennek érdemes utánanézni már hónapokkal a
kiutazás előtt). Ha már nincsen kollégiumi hely, akkor a kinti egyetemnél érdeklődjél, milyen közvetítőket ajánlanak, van-e
lakáshirdetésekről adatbázisuk, valamint külföldi diákszervezetekhez is lehet fordulni.
Segítségnyújtás probléma esetén
Elsődlegesen keresd a kinti koordinátort, illetve az itthoni koordinátorokat
Nem tanulmánnyal kapcsolatos probléma merülne fel, pl. igazolvány elveszik, ellopták, a magyar nagykövetségen kérhetsz
segítséget
A pályázás során segítséget nyújtanak a kari koordinátorok, intézeti/tanszéki vezetők, oktatók.
A kari pályázati felhívást kísérd figyelemmel (kar specifikus elvárások!)!
Bővebb információ:
pályázati felhívásban és az ELTE Erasmus+ hallgatói tájékoztató füzetben az egyetemi honlapon (www.elte.hu/erasmus/hallgmob)
Jó pályázást, vár az Erasmus+ mobilitási program, vár a nagyvilág!

