
• MNYFI szakmai koordinátorok:

Kugler Nóra (kugler.nora@btk.elte.hu) – magyar nyelvészet

Deme Andrea (deme.andrea@btk.elte.hu) – magyar nyelvészet, 

a Zágrábi Egyetem szerződésének koordinátora  

Bába Laura (baba.laura@btk.elte.hu) – finnugrisztika

• SzHÉK: Huszár Boglárka (https://www.facebook.com/mszhek/, 

http://btkhok.elte.hu/magyar_kepviselet/)

2021/2022-es pályázati idény

MNYFI tájékoztató
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mailto:deme.andrea@btk.elte.hu
mailto:baba.laura@btk.elte.hu
https://www.facebook.com/mszhek/
http://btkhok.elte.hu/magyar_kepviselet/


Kari tájékoztató

• február 23. kedd, 16.00 – Microsoft Teams

• a csatlakozáshoz szükséges link ezen az oldalon, a 

„Kari tájékoztatók” pontban található

https://btk.elte.hu/erasmus_fopalyazat_2021_22


Pályázati kiírás, részletes információk 

a pályázás előtt, a mobilitás előtt, 

közben és után, kiegészítő támogatások

https://btk.elte.hu/erasmus_fopalyazat_2021_22

és
https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

https://www.elte.hu/erasmus
https://www.elte.hu/erasmus/palyazat




Határozd el magad, és vágj bele! 



Válassz célintézményt!

Tudj meg róla minél többet!

Hova 

mehetek? 

szakmai
gyakorlat

rész-

képzés

bárhova

partneregyetemek, 
lásd:

elte.hu/erasmus-

partnerintezmenyek

a Neptun ez alapján kínálja 

fel a lehetőségeket



Válassz célintézményt!

• Részképzés (Neptunban: elmélet)

• a Neptun mindenkinek a szakja és a képzési szintje 

(BA, MA, PhD) alapján jeleníti meg azokat a 

célintézményeket, amelyek közül választhat

• a Neptun azt is jelzi, hogy az a szerződés az ELTE-n 

melyik intézethez (vagy tanszékhez) tartozik

• a MNYFI-nek és a MIKTI-nek más-más 

partnerintézményekkel vannak szerződései

• Szakmai gyakorlat (Neptunban: gyakorlat)

• mindenki maga keres fogadó intézményt



Részképzés – a MNYFI partneregyetemei

• Finnország: Helsinki, Turku

szakmai koordinátorok: Bába Laura és Kugler Nóra

• Hollandia: Groningen

Németo.: Ludwig Maximilian Egyetem (München)

Románia: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad),

Bukarest

Szlovákia: Konstantin Filozófus Egyetem (Nyitra), 

J. Selye University (Révkomárom)

szakmai koordinátor: Kugler Nóra

• Horvátország: Zágráb

az Alkalmazott Nyelvészeti és

Fonetikai Tanszék partnere

szakmai koordinátor: Deme Andrea



Részképzés – a Finnugor Tanszék partnerei

• Csehország: Masaryk Egyetem (Brno)

• Észtország: Tallinn, Tartu

• Finnország: 

Helsinki, Turku – az intézeti szerződés keretében

Jyväskylä, Oulu, Tampere, 

Kelet-Finnországi Egyetem (Joensuu)

• szakmai koordinátor: Bába Laura



Részképzés – a célegyetemek

• 3 célintézmény jelölhető meg, ezek rögzítési sorrendje a 

Neptunban egyben a rangsorolásukat is jelenti

• az MNYFI partneregyetemeinek Erasmus-kódja 

(a pályázatban fel kell tüntetni):

SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra

D  MUNCHEN01 Ludwig Maximilians Universitaet München

CZ BRNO05 Masaryk University Brno

EE TALLINN05 Tallinn University

SF TAMPERE17 Tampere University

RO ORADEA02 Universitatea Crestina Partium, Oradea

RO BUCURES09 Universitatea Din Bucuresti

SF KUOPIO12 University of Eastern Finland

NL GRONING01 University of Groningen

SF HELSINK01 University of Helsinki

SF JYVASKY01 University of Jyväskylä

SF OULU01 University of Oulu

EE TARTU02 University of Tartu

SF TURKU01 University of Turku

HR ZAGREB01 University of Zagreb

SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho



Böngészd át az egyetemi weboldalakat!

• Kurzuskínálat
▪ A partnertanszék kínálatából és a cserediákok számára 

nyitott kurzusok közül lehet válogatni.

▪ Min. 20 ECTS értékben kell teljesíteni kurzusokat, és be 

kell tartani a célintézmény erre vonatkozó előírását is.

• Kurzusleírások
▪ Kötelező tárgyként történő beismertetéshez a 

tantárgyleírásoknak min. 75 %-ban meg kell felelniük.

→ egyeztetni a szakmai koordinátorral

▪ Szabad kredites tantárgyként bármilyen kurzus 

beszámítható, de a fő cél a kötelező tárgyak kiváltása.

• Oktatás nyelve, nyelvi 

követelmények (min. B2)



Szakmai gyakorlat

• mindenki magának keres fogadó intézményt

• kötelező szakmai gyakorlat

• diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat

a diploma- / abszolutóriumszerzés utáni 1 éven belül

→ jelentkezés az utolsó aktív félévben

• a jelenlegi pályázati időszakban (márc. 1-ig) 

a Neptunban + emailben a szakmai koordinátoroknak

• a pályázás utána is folyamatos

benyújtás emailben a szakmai koordinátoroknak, 

elbírálás kéthavonta



Erasmus-tanulmányok a koronavírus-

járvány ideje alatt

• lehetőség van teljesen fizikai és blended mobilitásra is

• teljesen fizikai mobilitás:

a hallgató a mobilitás teljes idejét a fogadó országban 

tölti, és onnan teljesíti jelenléti vagy online formában 

a tanulmányait / szakmai gyakorlatos munkáját

• blended mobilitás:

a hallgató részben a fogadó országban, részben 

itthonról teljesíti a tanulmányait / munkáját

• ösztöndíj csak a fizikailag 

kint töltött időszakra jár!



Gondold át a megélhetés költségeit!

Tájékozódj a lakhatási lehetőségekről!



Egyéb támogatási források

részletesebb információ itt

https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-tamogatasok.t.13848?m=658


A pályázás menete

1. a célintézmény(ek) kiválasztása
• részképzésnél a tanulmányi terv összeállítása az itthoni szakmai 

koordinátorokkal egyeztetve

• szakmai gyakorlatnál kapcsolatfelvétel és a gyakorlat részleteinek 

egyeztetése a fogadó intézménnyel

2. a pályázati anyag összeállítása
A pályázók már a pályázati anyag összeállítása során vegyék fel a 

kapcsolatot a szakmai koordinátorokkal!

3. a pályázat feltöltése és véglegesítése a Neptunban

határidő: március 1. hétfő 20:00

4. a pályázati anyag megküldése a szakmai koordinátoroknak 

e-mailben: március 4. csütörtök, 12:00



A pályázati anyag – 1.

• elektronikusan kitöltött és kézzel aláírt pályázati űrlap 

szkennelve / befotózva – letölthető pályázati űrlap

• az előző félévek tanulmányi átlaga a Neptunból nyomtatva

A MNYFI-n belüli pályázatokhoz nem kérjük a korábbi félévek 

vizsgaeredményeinek teljes listáját, csak a tanulmányi átlagot!

• MA- és PhD-hallgatóknak: BA- és MA-diplomamásolat

• nyelvvizsga-másolat(ok)

• szakmai önéletrajz

magyarul ÉS a kinti tanulmányok / szakmai gyakorlat nyelvén

• az önéletrajzban említett tudományos, közéleti, kulturális és 

sporttevékenységek igazolása

• nem EU-állampolgárok számára: letelepedési 

vagy tartózkodási engedély másolata

https://www.elte.hu/media/82/1a/8e88be64769a3a697f01b51fc49c6f68a3c5de74d0def9396e5ff3ec8b95/Erasmus_palyazati_urlap_2021_22.pdf


A pályázati anyag – 2.

• motivációs levél

magyarul ÉS a kinti tanulmányok nyelvén

(lehet célintézményenként külön, az adott egyetemre szabott 

motivációs levelet is írni)

• célintézményenként külön tanulmányi terv

magyarul és a kinti tanulmányok nyelvén

= a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az 

érintett itthoni koordinátorokkal egyeztetve: 

→ magyar nyelvészeti tantárgyak: Kugler Nóra

→ a Finnugor Tanszék tantárgyai: Bába Laura

→ magyar irodalmi tantárgyak: Bengi László, Förköli Gábor

→ minoros tantárgyak: a szakgazda tanszék koordinátora



A pályázati anyag – 3.

szakmai gyakorlatra való pályázatnál:

• a tanulmányi terv helyett munkaterv

magyar nyelven ÉS a szakmai gyakorlat nyelvén

• a fogadó intézmény által kiállított fogadó-/meghívólevél

→ tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét és a gyakornok

által ellátandó feladatokat is



A pályázati anyag – 4.

• a MNYFI honlapjáról letölthető sablonok:

- szakmai önéletrajz

- motivációs levél és/vagy tanulmányi terv – részképzéshez

- motivációs levél és/vagy munkaterv – szakmai gyakorlathoz

- fogadólevél szakmai gyakorlathoz

• nem kötelező ezeket használni, a kívánt dokumentumok a 

megfelelő tartalommal más formában is leadhatók



A pályázatok elbírálása

1. intézeti elbírálás

az intézeti rangsorról a koordinátorok március közepén 

küldenek értesítést

2. a végső eredményről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság 

hoz döntést, várhatóan 2021 áprilisának közepén

→ Az eredményről a Neptunon keresztül és e-mailben értesítik 

a hallgatókat, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

3. A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a 

Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, kéthavonta.



Nyertes pályázóknak

• Az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasolt hallgatók kezdjék el 

intézni a célegyetemre vonatkozó jelentkezésüket.

→ online regisztráció + az ott kért csatolmányok megküldése
! A célegyetemekre való jelentkezési határidő intézményenként változik, 

előfordulhat, hogy korábban lejár, mint ahogy itthon a pályázat végleges 

eredménye kiderül.

• A mobilitást elnyert hallgatók jelölését a kari Nemzetközi Iroda 

megküldi a célegyetemek számára (nominálás).

• a mobilitás előtti teendőket részletesen lásd itt:

https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas_elott

• a mobilitás alatti teendők:

https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas_alatt

• a mobilitás után: 

https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas_utan

https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas_elott
https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas_alatt
https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas_utan


Tárgyelfogadás, kreditbeszámítás

• min. 20 ECTS teljesítendő kint

• beszámítás: 

• amennyi elfogadtatható

• a megfelelő kurzus itthoni kreditértékén, 

a kint megszerzett (átszámított) osztályzattal

• adminisztráció: 
https://btk.elte.hu/content/kari-kreditelismeres.t.4344?m=316

https://btk.elte.hu/content/kari-kreditelismeres.t.4344?m=316


További információ

• a Zágrábi Egyetemről mint fogadó intézményről:

Deme Andrea (deme.andrea@btk.elte.hu)

• az MNYFI további szerződéseiről és a nyelvészeti 

tárgyak befogadásáról: 

Kugler Nóra (kugler.nora@btk.elte.hu)

• a Finnugor Tanszék szerződéseiről és tantárgyairól: 

Bába Laura (baba.laura@btk.elte.hu)

• a MIKTI szerződéseiről és az irodalmi 

tárgyak befogadásáról: 

Bengi László (lbengi@elte.hu)

Förköli Gábor (forkoli.gabor@btk.elte.hu)
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Határidők

• Neptun: 2020. március 1. hétfő, 20.00

• a teljes pályázati anyag leadása e-mailben a 

szakmai koordinátoroknak – kötelező!

MNYFI: március 4. csütörtök, 12.00

a megpályázott célintézmény(ek) Neptunban 

feltüntetett szakmai koordinátoránál



Sikeres pályázást, 

sok szakmai és közösségi 

élményt kívánunk!


