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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és 

Gyógyszerésztudományi Kar pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ 

hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre 

 
A pályázat célja: 

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program 

országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató 

tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.  

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós 

partneregyetemeink egyikén részképzésben tanulmányokat folytatni (lehetőséget kapnak arra, hogy a 

külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a 

kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A 

tanulmányutak célja félév-áthallgatás, részképzésben való részvétel, a szakdolgozat elkészítése. A 

mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a 

hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. Az Általános Orvostudományi 

Szakon szakmai gyakorlatot végző hallgatók a szigorló éves kurzusok tematikájának megfelelően töltik 

gyakorlatukat, azonban számonkérésre a PTE ÁOK-on kerül sor, mely egyben a gyakorlatnak megfelelő 

kredit érték elfogadását is jelenti. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap). 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók: 

 

• 3-5 hónapot (hatod éves hallgatók a partnerintézményekben), 5 illetve 10 hónapot (ötöd éves 

hallgatók)* töltenek külföldön (évfolyamtól, partnerintézettől függően); 

• a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; azonban regisztrációs/ adminisztrációs díj 

befizetésére kötelezhetik a hallgatót (főleg a német egyetemeken); 

• itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és 

rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják; 

•  külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két 

együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely 

kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldi tanulmányi idő alatt a hallgató legalább 
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annyi kurzust köteles végezni, amennyi a partner intézménynél elvégzett tanulmányi idejének 

itthoni beszámításához szükséges. A  

• nyelvkurzusok és a szemeszter előtt megkezdett EILC (Erasmus Intensive Language Course) nem 

számít bele a fentiekbe. 

 

• PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a 

partneregyetemen részképzés keretében. 

 
Pályázható helyek: 

AOK 
 

Egyetem 
Kiutaztatható 

hallgatók 
száma 

Időtartam 
- max. 

Szükséges 
nyelvismeret 

Eberhard Karls University Tübingen  2 fő 5 hó német 

University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu-
Mureș/Marosvásárhely 1 fő 5 hó angol 

 
GYTK 

 

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences 
Brno 

2 fő 

 

5 hó angol 

Comenius University in Bratislava 2 fő 
 

5 hó 
angol/szlovák 

University of Bordeaux 2 fő 
 

5 hó francia 

University of Regensburg 2 fő  5 hó német 

Medical University of Lublin 2 fő  5 hó angol 

University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu-Mureș  2 fő  5 hó angol 

University of Oradea 1 fő  5 hó angol 

Lithuanian University of Health Sciences in Kaunas 2 fő  5 hó angol 

Universitá degli Studi di Messina 2 fő  6 hó olasz 

 
FOGORVOS képzés 

 

Istanbul Aydin University 2 fő 5 hó angol 

Johannes Gutenberg_Universität Mainz 1 fő 10 hó német 

University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu-Mureș  2 fő 5 hó angol 
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Kik nyújthatnak be pályázatot? 

 

Általános részvételi feltételek: 

• a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az 

intézményben; 

• abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a 

PTE-n; diplomáját nem szerzi meg a mobilitás befejezése előtt. 

• valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek; 

• 3-5 hónapot töltenek külföldön (évfolyamtól, partnerintézettől függően); 

• több helyre is lehet pályázni, a sorrend megjelölésével; 

• Az ösztöndíjat elnyerő hallgató köteles egy OLS (Online Linguistic Support) nyelvi szintfelmérésen 

részt venni, amennyiben a tanulmányok nyelve nem az anyanyelve, de az alábbi nyelvek egyike: 

angol, német, olasz, spanyol, francia, holland, (bővebb információ a pályázat pozitív elbírálását 

követően) 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt 

képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési 

szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha 

támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, 

akkor újra pályázhat.  

Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési 

szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók. 

Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók, akik folytatni kívánják a 

tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak. 

 
Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. A 

2020/2021. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1 hónap mobilitás 

alatt  30 napot értünk!) 

 
A 2020/2021. tanévi ösztöndíjak összege: 
 

Fogadó ország 
tanulmányi célú 

mobilitás  

Magas megélhetési költségű országok 

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein 

(LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-

520 € / hó 
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Britannia (UK) 

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) 

470 € / hó 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok  

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország 

(HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia 

(RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), 

Törökország (TR)  

420 € / hó 

 
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi teljes mértékben az utazás és a kint 

tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Az ösztöndíjat 

elnyert hallgatónak adott esetben saját forrásból is hozzá kell járulnia ezekhez a költségekhez, az 

esetlegesen a kartól kapott támogatáson felül. 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon 

arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A 

pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátorok adnak.  

 

Tanulmányi hallgatói mobilitás pályázati eljárása: 

1. A Tanulmányi Ösztöndíj ideje alatt a hallgatók a kreditrendszer követelményeinek megfelelően 

végzik tanulmányaikat.  

2. Adott tantárgy elfogadásának kritériuma a tantárgyfelelős előzetes írásbeli hozzájárulása. 

3. Az ösztöndíj időtartamát a kar maximum 5 hónapban határozza meg.  

4. A pályázás feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett a megfelelő nyelvtudás - 

lehetőség szerint  a fogadó-ország anyanyelvének ismerete -, mely lehetővé teszi, hogy a 

hallgató külföldi tanulmányait sikeresen elvégezze. Spanyolország, Olaszország, Franciaország 

esetében a célország nyelvének ismerete feltétele a sikeres pályázásnak. A támogatott pályázók 

a karon német nyelvi felkészítő kurzuson vehetnek részt, illetve nyelvi kompetencia vizsgát 

tehetnek az adott nyelvből.  

mailto:nkb@aok.pte.hu


 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  
Általános Orvostudományi Kar 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodája 

 

HUU-ID: FI58544              H-7624 Pécs • Szigeti út 12. 

   Telefon: +36 (72) 536-358 

Email: nkb@aok.pte.hu  

5. A német nyelvterületre pályázatot beadó hallgatóknak a kari Erasmus Iroda által szervezett 

nyelvi szintfelmérő vizsgán (szóbeli) kell részt venniük, ez feltétele az osztrák és német 

ERASMUS helyekre való jelentkezésnek. 

6. A jelentkezések elbírálásakor előnyben részesül az a hallgató, aki kutatómunkát is végez és 

közösségi munkája számottevő. Az értékelés részletes szempontjai és az értékelő lap sablon a 

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda honlapján található meg. 

A pályázatok benyújtása: 

1. Az outgoing.pte.hu online felületen kell benyújtani a jelentkezést 

2. Személyesen papír formátumban (A4-es genothermában) a kari Erasmus koordinátornak a 

jelentkezési lapot és az alábbi dokumentumokat. 

A pályázathoz leadandó: 
 

• Szakmai önéletrajz (magyarul) 

• Motivációs levél (a fogadó intézmény oktatási nyelvén) 

• Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata 

• Igazolás egyéb tudományos tevékenységről (kérjük az igazoláson feltüntetni a félévek számát) 

• Igazolás közösségi tevékenységről (kérjük az igazoláson feltüntetni az alkalmak illetve órák számát 

is) az erre rendszeresített értékelő lapon, mely honlapunkról letölthető! 

 

✓ Az utolsó 3 félév súlyozott átlagát és korrigált kredit indexét irodánk kéri be a Tanulmányi Hivataltól! 

 

A pályázattal kapcsolatosan a kari Erasmus koordinátor nyújt segítséget. Elérhetőség: Tomózer Anett 

(Elméleti tömb, 1. emelet), erasmusoffice@aok.pte.hu, tel: 72/536-358. 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban 

elfogadni. 

Leadási határidő: 2020. március 5., csütörtök 12.00 

A benyújtott pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat az ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi és rangsorolja. A 

végső döntést a kar oktatási dékán-helyettese hozza meg.  

Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen 

nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.  
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A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus 

programban. 

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék 

kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más 

forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.  

Az egyes költségek elszámolásakor nem valósulhat meg dupla finanszírozás! 

 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok tudnak további információval 

szolgálni. 
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