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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

HALLGATÓK TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁSA12 

 

Az Erasmus+ program az Európai Bizottság legsikeresebb oktatást, képzést, ifjúságügyet 

támogató programja. A Wesley János Lelkészképző Főiskola elkötelezett az Erasmus+ program 

mellett és fontos célja, hogy minél több Wesley-s hallgató vehessen részt a programban. 

Ezért a Főiskola intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ hallgatói 

mobilitási programban való részvételre. 

 

A pályázat célja: 

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

programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell 

segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. 

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény 

(Wesley) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – a Wesley-s kreditszámokon 

és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. 

 

A pályázatban résztvevő országok 

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, 

Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)   

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, 

Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia  

Partnerországok: A 2021-es pályázati évtől kezdődően partnerországokban megvalósuló 

szakmai gyakorlat is támogatható, a felsőoktatási intézmény által meghatározott módon. Erről 

itt tájékozódhat bővebben.  

Az Erasmus+ program keretében a nyertes hallgatók  

● a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; 

● Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek a külföldön töltött időszakra 

● a szakmai gyakorlatot egy beszámoló elkészítésével fejezi be 

 
1 E+ programme guide-2022: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-

guide  
2 További tájékozódási lehetőség a Főiskola SZMSZ-ében található, III.F. fejezetben: 

https://wesley.hu/letoltes/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat-2020-szeptember-2/  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://wesley.hu/letoltes/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat-2020-szeptember-2/
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Az a hallgató pályázhat,  

● aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Wesley-n;  

● aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, 

illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;  

● BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van 

legalább 1 lezárt féléve (a speciális tanszéki szabályok ettől eltérhetnek);  

● aki társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkezik; 

● valamint aki megfelel az adott tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.  

 

Az elnyerhető ösztöndíj összege 

 

1. csoport: Magasabb megélhetési 

költséggel jellemzett országok  

   

Dánia, Finnország, Írország, Izland, 

Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, 

Svédország.  

2. csoport: Közepes megélhetési 

költségekkel jellemzett államok  

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, 

Görögország, Hollandia, Málta, 

Németország, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország. 

3. csoport: Alacsonyabb megélhetési 

költésggel jellemzett országok  

Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, 

Észtország, Magyarország, Lettország, 

Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, 

Törökország.  

 

A hallgatók számára biztosított uniós Erasmus+ egyéni támogatás a hallgató küldő és fogadó 

ország közötti mobilitásának irányától függ, mégpedig a következőképpen:   

● hasonló megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók a 

közepes tartományba eső uniós támogatásban részesülnek;   

● magasabb megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a hallgatók 

a magasabb tartományba eső uniós támogatásban részesülnek;   

● alacsonyabb megélhetési költségekkel jellemzett országba irányuló mobilitás: a 

hallgatók az alacsonyabb uniós támogatásban részesülnek.  

 

A nemzeti irodák a következő minimális és maximális tartományban határozzák meg a konkrét 

összegeket:   

● Közepes tartományba eső uniós támogatás: havonta 260 és 540 EUR közötti, a közepes 

tartományba eső támogatás alkalmazandó a hasonló megélhetési költségekkel jellemzett 

országokba – a) az 1. csoport országaiból az 1. csoport országaiba, b) a 2. csoport 

országaiból a 2. csoport országaiba, valamint c) a 3. csoport országaiból a 3. csoport 

országaiba – irányuló mobilitásra.   
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● Magasabb tartományba eső uniós támogatás: a nemzeti iroda által alkalmazott közepes 

tartománynak megfelelő támogatás, amelyhez hozzáadódik legalább 50 EUR és havonta 

310 és 600 EUR közötti összeg. Ez a magasabb megélhetési költséggel jellemzett 

országokba – a) a 2. csoport országaiból az 1. csoport országaiba, valamint b) a 3. 

csoport országaiból az 1. és a 2. csoport országaiba – irányuló mobilitási 

tevékenységekre alkalmazandó.   

● Alacsonyabb uniós támogatás: a nemzeti iroda által alkalmazott közepes tartománynak 

megfelelő támogatás, amelyből ki kell vonni legalább 50 EUR összeget és havonta 200 

és 490 EUR közötti összeget. Ez az alacsonyabb 44 A 13. és a 14. régió programhoz 

nem társult országai kizárólag fogadó országok. 74 megélhetési költséggel jellemzett 

országokba – a) az 1. csoport országaiból a 2. és a 3. csoport országaiba, valamint b) a 

2. csoport országaiból a 3. csoport országaiba – irányuló mobilitási tevékenységekre 

alkalmazandó.  

A hallgatói mobilitás időtartama:  

● Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap); 

● Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap). 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás jelentkezési határideje:  2022. október 30. éjfél  

A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

A Főiskola Erasmus+ koordinátora által kezelt e-mail címre érkezzenek a jelentkezési lapok és 

a mellékletek: erasmusmobility@wjlf.hu  

 

A benyújtott pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a Tanulmányi Bizottság bírálja el. 

A Tanulmányi Bizottság a döntés előtt meghallgatja a jelentkezőket, teszteli a nyelvtudást, 

pontoz és rangsorol. A meghallgatás időpontja és online vagy személyes jellege egyeztetést 

követően kerül meghatározás, amiről a hallgató emailben kap értesítést. 

 

Pályázható felsőoktatási intézmények  

Olyan felsőoktatási intézménybe lehet pályázni, amellyel a Wesley-nek élő együttműködési 

szerződése van. Ezek jelenleg a következők:  

 

 

Inézémény neve  Szak(ok)  

TEMESVÁRI AGRÁRTUDOMÁNYI 

EGYETEM (Banat University of 

Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine, Timisoara) 

Környezettan  

Umea Egyetem, Svédország  teológia  

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, Ukrajna  

környzettan, neveléstudomány, szociális 

munka  

mailto:erasmusmobility@wjlf.hu
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I. Jaume Egyetem, Castellon, Spanyolország  környezettan  

Fachhochshule Dresden, Drezda, 

Németotszág  

környzettan, szociális munka, 

neveléstudomány 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, 

Kolozsvár, Románia 

környezettan, szociális munka, 

neveléstudomány, teológia  

 

 

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai az alábbiakban találhatók. (A pályázatok 

elbírálásának általános szempontjai az Erasmus Bizottság által megállapított pontozási 

rendszer):  

● szaknyelvi ismeret,  

● tanulmányi eredmény,  

● szakmai tájékozottság és aktivitás, 

● kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény. 

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a tanszéki és az Erasmus+ 

koordinátorok állnak rendelkezésükre.  

 

Budapest, 2022. október 1. 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 


