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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és a 

Gyógyszerésztudományi Kar pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben 

Erasmus+ hallgatói saját szervezésű szakmai gyakorlat mobilitási programban 

való részvételre 

 

A pályázat célja: 

A gyakorlat egy másik program országban található gyakorlati helyen eltöltött időszak. Célja, hogy 

segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó 

ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a 

munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény 

lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.  

 
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a 

programország egyetemein, oktató kórházaiban, szakgyógyszertáraiban és akkreditált 

képzőhelyein szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal 

egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai 

gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s 

kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki. A Kar a gyakorlatot csak akkor 

fogadhatja el, amennyiben a gyakorlat helyszíne megfelel az akkreditációs szabályzatainak.  

 
Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók: 

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

és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják 

 

Támogatható tevékenységek: 

• felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (minimum 2 hónap)  

 
Kik nyújthatnak be pályázatot? 

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik: 

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

intézményben; 
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• abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal 

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

• minimum 2 hónapot töltenek külföldön (évfolyamtól, partnerintézettől függően); 

• 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, (információ a pályázat 

pozitív elbírálását követően) 

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

befizetésére kötelezhetik a hallgatót (főleg a német egyetemeken); 

• több helyre is lehet pályázni, a sorrend megjelölésével, azonban fontos, hogy minden helyen 

minimum 2 hónapot eltöltsön a hallgató. 

    
 

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

2022/2023. tanévre vonatkozóan előreláthatólag ezen összegek kerülnek megítélésre (1 hónap 

mobilitás alatt 30 napot értünk!) 

A 2022/2023. tanévi ösztöndíjak összege: 
 

Fogadó ország 
szakmai 

gyakorlat 

Magas megélhetési költségű országok 

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült 
Királyság (UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország 
(EL), Hollandia (NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), 

Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), Norvégia (NO), 
Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES), 

Svédország (SE), 

750 € / hó 
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Közepes megélhetési költségű országok 

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország 
(HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia 

(RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia 
(MK), Törökország (TR) 

690 € / hó 

 
 

Azok a hallgatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást - buszt, vonatot vagy közös 

autóhasználatot - választanak, egyszeri, 50 euro összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni 

támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak 

a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére. 

A csekélyebb anyagi lehetőségekkel rendelkező hallgatók havonta 250 EUR kiegészítő összegre 

jogosultak az uniós Erasmus+ támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. Az 

esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik. 

 
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 szakmai gyakorlat pályázat benyújtásának határideje és módja: 

1. Az Általános Orvostudományi Szakon szakmai gyakorlatot végző hallgatók a szigorló éves 

kurzusok tematikájának megfelelően és akkreditált szakmai gyakorlati helyen töltik 

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

gyakorlatnak megfelelő kredit érték elfogadását is jelenti. Minimálisan megszerzendő 9 

kreditpont. 

2.  A szakmai gyakorlat ösztöndíj időtartamát a kar minimum 2 hónapban szabja meg. 

3. A szakmai gyakorlat ösztöndíjban részesülő hallgató a kiutazás előtt köteles a Kar egyik 

oktatójától ajánló levelet kérni a jelentkezéshez.  

4. A pályázás feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény mellett a B2-es szintű nyelvtudás - 

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

hallgató külföldi tanulmányait sikeresen elvégezze.  
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5. A saját szervezésű gyakorlatok esetén a pályázás folyamatos, de legkésőbb a gyakorlat 

megkezdése előtt 2 hónappal szükséges pályázni!! 

A pályázatok benyújtása:  

1. Online felületen kell benyújtani a jelentkezést, amelyet az alábbi linken tehetnek meg a 

hallgatók: Application surface for mobility for traineeships (self-organized) 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük mellékelni: 

• Szakmai önéletrajz (magyarul) 

• Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata 

• Aláírt, lepecsételt befogadó nyilatkozat (a Tanulmányi Hivatal szakmai gyakorlat/szigorló év 

menüpontjából letölthető) 

• Professzori ajánlás 

• Motivációs levél (angol nyelven)  

A pályázással kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a Kari Erasmus Koordinátortól (Éltető Dóra), 

illetve kollégájától (Fischer Enikő) kaphat. (7624 Pécs, Szigeti út 12., 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. 

Figyelem!  

A pályázásnál kérjük figyelembe venni, hogy a COVID-19 világjárvány aktuális helyzete az elnyert 

pályázatok esetén küldő intézményi/fogadó partneri oldalról is a kiutazás meghiúsulásához 

vezethet. Ezért minden pályázót kérünk, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén is keressen hazai 

gyakorlati helyet, ahol az esetlegesen a koronavírusjárvány miatt meghiúsuló csereprogram esetén 

a kötelező gyakorlatát teljesíteni tudja, mint második opció. 

Leadási határidő: folyamatosan, legkésőbb 2 hónappal a gyakorlat 

megkezdése előtt  

 

A benyújtott pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a Kar által felállított szakmai bizottság véleményezi és rangsorolja. A 

végső döntést a Kar dékánja hozza meg.  

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=PECS01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMT2&sprache=en
mailto:erasmusoffice@aok.pte.hu
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Az egyes költségek elszámolásakor nem valósulhat meg dupla finanszírozás! 

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

nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet. 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.  

 

 


