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ERASMUS+ hallgatói mobilitás kimenő hallgatóknak 

Saját szervezésű gyakorlatok 

Általános információ és jelentkezési segédlet 

 

Az Erasmus+ pályázat keretein belül az ÁOK hallgatóinak lehetősége van saját maguk által 

felkeresett külföldi intézményekben végezni a hatodéves klinikai gyakorlatokat, illetve a GYTK 

hallgatóinak gyógyszertári gyakorlatukat. 

A cseregyakorlat létesítésének feltételei: 

1. Az Erasmus+ szakmai gyakorlati pályázat keretein belül a minimálisan kint töltendő 

periódus 9 hét, illetve legalább 60 nap. Ennél rövidebb időszak megpályázására nincs 

lehetőség, hosszabbra azonban van. 

2. A cseregyakorlat kezdő dátuma mindig hétfői napra esik, és záró dátuma pedig péntekre. 

3. A cseregyakorlat időben nem megszakítható, a pályázó gyakorlatait folyamatában végzi, 

a vizsgákra a cseregyakorlati periódus lezárta után kerül sor. 

4. A cseregyakorlat térben megszakítható, azaz lehetőség van egy Erasmus+ pályázat 

keretein belül több különböző intézménybe jelentkezni amennyiben egy egyetem alá 

tartoznak, de a gyakorlatok között ebben az esetben sem lehet időbeni megszakítás, a 

hétvégi napokon kívül. 

A jelentkezés menete: 

Amint a Hallgató megegyezik a fogadó intézménnyel, a jelentkezéshez szükséges az Erasmus 

Data sheet kitöltése. Kérjük emailben küldje el nekünk a kitöltött Data Sheet dokumentumot az 

erasmusoffice@aok.pte.hu címre, illetve csatoljon bármilyen, az intézmény által kiállított 

dokumentumot, mely bizonyítja, hogy fogadni tudják az információs lapon megjelölt 

periódusban. 

Kérjük, hogy az érdeklődő hallgatók az irodánkban történő jelentkezés mellett indítsák el 

jelentkezésüket a https://outgoing.pte.hu/ oldalon is. Az online felületen pályázat benyújtásához 

a jelentkezési lap különböző aloldalait ki kell kitölteni, (Profil, Kapcsolat, Mobilitás, stb.) de a 
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dokumentumokat nem kell feltölteni (viszont igennel válaszolni arra a kérdésre, hogy a szükséges 

dokumentumokat feltöltötte-e). A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat (befogadó 

nyilatkozatokat) emailben legyenek kedvesek eljuttatni az erasmusoffice@aok.pte.hu emailcímre. 

Amennyiben a megpályázni kívánt intézmény nem partnerintézmény, az „ERASMUS+ Szakmai 

gyakorlati pályázat nem-egyetemi fogadóhelyre” lehetőséget kell kiválasztani (ez elvileg a legelső 

opció mindegyik listában). Itt a jelentkezési lapon meg tudja adni, hogy pontosan melyik 

intézménybe szeretni jelentkezni. 

Az adminisztráció további lépéseiről emailben tájékoztatjuk a hallgatót. 

 

Figyelem!! A dokumentáció benyújtása legalább három hónappal a kiutazás előtt meg kell, hogy 

történjen, egyéb esetben nem tudjuk fogadni a pályázatot. 

 

A pályázás menetéről bővebb információért kérjük forduljon Tomózer Anett Kari Erasmus 

Koordinátorhoz a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában. 

(Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Erasmus Iroda. (Elméleti tömb, 1. emelet). 

Elérhetőség: erasmusoffice@aok.pte.hu  Tel: 72/536-358) 
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