Erasmus+ Checklist
Mobilitás előtt/Before the mobility
Dokumentum / Teendő
Documents/ Duty

Határidő/Deadline

Bankszámlanyitás/Bank account1
Online nyelvi teszt/Language Test
Adatlap/Data Sheet
EU egészségbizt. kártya/ Health Insurance
Card
LA Before the mobility
Kötelező melléklet (ha szükséges)
/Compulsory attachment (if it is needed)
Erasmus támogatási szerződés/Contract
Szociális alapú kiegészítő támogatás/
Additional social grant

1

Hogyan?/How?
-

Kiküldését követő 2 hét/within max. 2
weeks after receipt of the notification
Megadott határidőig/By the given
deadline
Szerződéskötés előtt/Before signing
the contract
Kiutazás előtt/Before the mobility
Kiutazás előtt/Before the mobility
Kiutazás előtt 1 hónappal/1 month
before the mobility
Pályázási határidő/By the deadline for
application

Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online

Mivel az Erasmus+ ösztöndíj euró alapú így, ha már rendelkezik euró számlával, azt ajánljuk. /As the Erasmus+ scholarship is given in EUR, if you already have a EUR account,

we recommend that you use that.

Mobilitás közben/During the mobility
Dokumentum / Teendő
Documents/ Duty

Határidő/Deadline

Hogyan?/How?

Neptun beiratkozás (BCE)/Enrollment

Beiratkozási határidő/Enrollment
deadline

Online

Külföldi egyetem
beiratkozás/Enrollment at the recieving
institute

-

Személyesen/Personally

LA during the mobility (ha szükséges/if
needed)
Confirmation Form I. része /Part 1
Szerződésmódosítás (ha szükséges)
/Contract modification (if needed)

Kinti tárgyfelvétel után 15 nap/15 days
after the recieving institution’s coures
enrollment
Megérkezés követően/After arrival
Legkésőbb 1 hónappal az eredeti
szerződés záró dátuma előtt/1 month
before the original contract’s end date

Online
Online
Online

Mobilitás után/After the mobility:
Dokumentum / Teendő
Documents/ Duty
Confirmation form II. része (teljes)/Part 2
Transcript of Records (TOR)
Tárgybefogadás/Credit transfer
Tartalmi beszámoló/Essay
Online Nyelvi teszt/Language Test
EU Survey
Visszafizetési kötelezettség
(csak, ha szükséges) /Payback (if needed)

Határidő/Deadline
Aláíratni a távozás előtt / megküldeni
2 héten belül a mobilitást követően.
Kézhezvételt követően 2 hét/2 weeks
after recieving
Ha minden dokumentum
rendelkezésre áll/ If all the
documents are ready
Hazaérkezést követő 2 héten belül/2
weeks after arrival back
A felkérést követő 2 héten belül/2
weeks after recieving the link
Legkésőbb a tárgybefogadást
követően 2 héten belül/2 weeks after
the credit transfer
Felszólításban foglaltak
szerint/Depending on the notice

Elérhetőség/Contact: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu

Hogyan?/How?
Online
Online
Neptunon kersztül/via Neptun
Online
Online
Online
devizautalás (EUR) /Bank transfer

