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Pótfelvételi eljárás 

 

 

Felvételi eljárás 
 

Hol található a pályázati kiírás?  

A pályázati kiírás itt érhető el. 
 

Pályázhatok a következő tavaszi és őszi szemeszterre is? 

Nem, jelen pályázat keretében kizárólag a 2021/2022-es tanév tavaszi 
félévére lehet pályázni. 
 

Van minimum követelmény a tanulmányi átlagra vonatkozóan? 

Igen, 3,00 ösztöndíjátlag. 
 

Jelentkezhetek az első félévemben?  

Igen. 
 

Jelentkezhetek az utolsó félévemben?  

Igen, de minden hallgató, aki a tanulmányai utolsó félévében utazik ki, 
csúszni fog egy félévet a végzéssel, hiszen a kint végzett tárgyak, kreditek, 
jegyek beszámításáról csak a következő félév elején fog tudni dönteni a 
Kreditátviteli Bizottság.  
 

Jelentkezhetek, ha idén befejezem az alapszakot a Corvinuson és 
itt szeretném folytatni a tanulmányaimat mesteren?  

Igen, pályázhat. Természetesen csak akkor fog tudni kiutazni, ha tényleg 
felvételt nyer a corvinusos mesterképzésre. 
 

  

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Milyen tanulmányi feltételek vannak? 

Minimum 3,00 ösztöndíjátlag. A részletes feltételeket a pályázati kiírás 
tartalmazza. 
 

Milyen nyelvi kritériumok vannak? 

B2-es nyelvvizsga a leendő tanulmányok nyelvén. A fogadó egyetem egyéb 
nyelvvizsgákat is meghatározhat, erről a megpályázható intézmények 
listájában, a megjegyzés oszlopban tájékozódhat. 
 

Vannak a pályázatnak pénzügyi feltételei? 

Az egyetemi általános pályázati feltételek az irányadóak, további feltétel 
nincs. Ugyanakkor a pályázóknak tisztában kell lennie azzal, hogy az 
ösztöndíj a ténylegesen felmerülő költségeknek csak egy részét fogja fedezni, 
a különbözetet a hallgatónak magának kell finanszíroznia. 
 

Hol találom az egyetemek listáját? 

A megpályázható egyetemek listája a Mobility manager platformon 
található. 
 

Csak azonos szakot választhatok, vagy más, hasonló területet is?  

Minden olyan terület számításba jöhet, ami szerepel a tanulmányaikban, 
azaz lehet olyan helyet is keresni, ami nem kapcsolódik teljes mértékben a 
képzésükhöz, de vannak az adott területen olyan K, KV, V tárgyak, amiket be 
lehet fogadtatni az adott képzési programba. A tanulmányi időszak 
kitolódását elkerülendő, érdemes minél több K, KV tárgyat felvenni a 
külföldi tanulmányok keretében. 
 

Honnan tudjuk, hogy egy adott partneregyetemen hány 
megpályázható hely van?  

A 2021/2022-es tanév tavaszi félévére minden egyetemen a megmaradt 
helyek elérhetők, általában 1-2 hely. A megpályázható egyetemek listája a 
Mobility manager platformon található. 
 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/
https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/
https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/
https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/?
https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/?
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

A Brexit miatt nem választhatok a Brit egyetemek közül?  

A cserekapcsolatok továbbra is élnek a brit partnerekkel, és a 2021/2022-es 
tanévben az Erasmus+ támogatás is elérhető lesz a brit helyekre kiutazók 
számára, így továbbra is javasoljuk a brit partnereket választani (de érdemes 
más országot is megjelölni). A mobiltásokat a jelenlegi szabályok alapján 
2022. május 31-ig tudják megvalósítani. Érdemes lesz kiutazás előtt 
tanulmányozni a belépés feltételeit (pl. esetleges vízumkötelezettség). 
 

Amerikába és Kanadába mennyire nehéz a kijutás?  

Az Amerikai Egyesült Államokba, ill. Kanadába most is ki lehet utazni 
tanulmányi céllal. Ezen országok esetében a kérdés inkább az, hogy a kinti 
egyetemek fogadnak-e beutazó külföldi cserehallgatókat, ill. egyáltalán 
kínálnak-e tantermi oktatást. Mint minden ország esetében, a helyzet itt is 
kiszámíthatatlan a koronavírus-helyzet miatt.  
 

Mesterszakosként megpályázhatok alapszakos helyet?  

Elvileg igen, hiszen alapszakos tárgyakat is be lehet fogadtatni mesterszintű 
képzésbe, azonban K és KV mesteres tárgyakat nem fog tudni kiváltani 
bachelor szinten végzett tárgyakkal. 
 

Változtathatok sorrendet a pályázatom leadását követően? 

A pályázat leadását követően a preferencia-listát nem lehet megváltoztatni, 
a pályázónak a számára a pontszáma alapján kijelölt felsőoktatási 
intézményt el kell fogadnia. Ha ezt nem szeretné, visszaléphet a 
részképzéstől, ebben az esetben a következő pályázati időszakban fog tudni 
újra pályázatot benyújtani.  
 

Írhatok több motivációs levelet is?  

Kizárólag az első 3 helyen megjelölt külföldi egyetem esetében kell 
motivációs levelet leadni. Nem érdemes többet leadni, mert nem kerülnek 
bírálatra.  
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Milyen nyelven kell megírni a motivációs levelet?  

A motivációs levelet azon a nyelven kell megírni, amilyen nyelven az érintett 
egyetemen a tanulmányait folytatni fogja. Adott esetben előfordulhat, hogy 
egy német egyetemet választ, de ha az oktatás ott angolul folyik, akkor a 
motivációs levelet is angolul kell megírni. Ebben ki kell térni olyan 
konkrétumokra is, hogy miért pont az adott egyetemet választotta, valamint, 
hogy ott milyen tárgyakat fog tudni felvenni, ami illeszkedik a képzési 
programjába. Érdemes külön megjelölni a K és KV tárgyakat. FONTOS: 
Csak az első 3 helyen megjelölt egyetemre vonatkozóan kell leadni 
motivációs levelet.   
 

A motivációs levelet az adott egyetemnek kell írni?  

A motivációs levelet a pályázathoz kell csatolni az adott egyetemen felvételre 
kerülő tárgyak oktatási nyelvén. A motivációs levelet nem a partneregyetem, 
hanem a Corvinus illetékesei bírálják el. Ebben ki kell térni olyan 
konkrétumokra is, hogy miért pont az adott egyetemet választotta, valamint, 
hogy ott milyen tárgyakat fog tudni felvenni, ami illeszkedik a képzési 
programjába. Érdemes külön megjelölni a K és KV tárgyakat. FONTOS: 
Csak az első 3 helyen megjelölt egyetemre vonatkozóan kell leadni 
motivációs levelet.  
 

Mire mennyi pontot kaphatok? 

A pontszámítás módszerét a pályázati kiírás tartalmazza. 
 

Melyik félév eredményei számítanak bele a pályázatba? 

Minden olyan befejezett félév ösztöndíjátlaga beszámít a pontszámításkor, 
amikor a hallgató legalább 20 kreditet teljesített.  
 

Körülbelül mennyi szokott lenni a bejutási ponthatár?  

Ha a feltételeknek megfelel a pályázat, akkor tudunk helyet biztosítani. 
Természetesen a népszerű helyeken magasabb pont kell a hely elnyeréséhez. 
Alapvetően az adott egyetemre beadott pályázatok száma, ill. a 
rendelkezésre álló helyek száma határozza meg egy-egy egyetemre a bejutási 
ponthatárt, így ez évenként változik.  
 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdések 
 

A külföldi egyetemektől hogy lehet megtudni, mi a pontos 
nyelvvizsga elvárásuk?  

A partnerek honlapján érdemes tájékozódni, valamint a partnerlista 
megjegyzés oszlopában. A B2 nyelvvizsga a pályázat benyújtásának feltétele, 
a pályázó saját felelőssége eldönteni, hogy nyelvtudásával követni tudja-e 
kint az órákat. Néhány partner szigorúbb követelményeket támaszt (pl. C1 
vagy IELTS/TOEFL, stb.), azokon ez egyetemeken ezeknek kell megfelelni a 
részképzés elnyeréséhez. 
 

Milyen nyelvvizsgák vehetők figyelembe a pontozáskor?  

Pontozáskor kizárólag a Neptun rendszerben rögzített nyelvvizsgák vehetők 
figyelembe. Ez alól kivétel az az IELTS/TOEFL nyelvvizsga, ami érvényes 
(ez a két nyelvvizsga csak a vizsga dátumától számított 2 évig érvényes), de 
hivatalos honosítás hiányában nem kerülhet rögzítésre. Ha olyan IELTS 
vagy TOEFL nyelvvizsgája van, ami a Neptunban nem került rögzítésre 
honosítás hiányában, de a kiutazás félévében még érvényes, kérjük töltsék 
fel a pályázati dokumentumok közé. Semmilyen más, a Neptunban nem 
rögzített nyelvvizsga-dokumentum nem kerül figyelembevételre a 
pontszámításkor. Ha a beiratkozás óta tett le új nyelvvizsgát, de még nem 
adta le a Tanulmányi Irodán Neptunba történő rögzítésre, kérjük, ezt 
haladéktalanul tegye meg. A Tanulmányi Irodán dolgozó kollégák kizárólag 
az eredeti példányban bemutatott nyelvvizsgákat rögzíthetik a Neptunban, 
az e-mailen beküldött, szkennelt, fénymásolt példányokat nem fogadhatnak 
el rögzítés céljából 

A Neptunban rögzített nyelvvizsgáikat a hallgatók Maguk is tudják 
ellenőrizni a Neptun -> Saját adatok -> Képzettségek ->Nyelv felületen. 
 

Hogyan küldhetem be a nyelvvizsgámat? 

A nyelvvizsgának a Neptun rendszerben kell rögzítésre kerülnie. 
 

  

https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Ha beiratkozáskor leadtam a nyelvvizsgámat, akkor az 
automatikusan bekerül a Neptunba? 

Igen, a leadott nyelvvizsgákat automatikusan rögzítjük a Neptunban, de ha 
pontszám múlhat rajta, akkor érdemes ezt ellenőrizni. Ezt megteheti a 
Neptun -> Saját adatok -> Képzettségek ->Nyelv felületen. 
 

Ha még nem rendelkezem B2-es nyelvvizsgával (de az 
egyetemen, amit megpályáznék kötelező), meddig lehet pótolni?  

A B2-es nyelvvizsga a pályázás feltétele, így azt a pályázati időszakban be 
kell nyújtania. 
 

Érdemes-e úgy is pályázni, ha nincs felsőfokú, csak középfokú 
nyelvvizsgám?  

Persze, érdemes, bár a pontozáskor némi hátrányt jelent, hiszen csak a 
középfokú nyelvvizsgáért fog pontot kapni. A pályázó saját felelőssége 
eldönteni, hogy nyelvtudásával követni tudja-e kint az órákat. 
 

Nyelvvizsgának a jelentkezésig kell meglennie, vagy később is 
pótolható?  

A pontszámításkor csak a Neptunban már regisztrált hivatalos 
nyelvvizsgákra fognak pontot kapni.  Egyedül a külföldi egyetem által 
megkövetelt nyelvtudást igazoló dokumentumot lehet pótolni legkésőbb a 
fellebbezési időszak utolsó napjáig. Amennyiben az egyetem, ahova pályázni 
kíván, megköveteli az adott nyelvvizsgát, mert az lesz az oktatás nyelve, 
eddig tudja pótolni a nyelvvizsgát (de pontot nem fog kapni a pályázati 
időszak után leadott nyelvvizsgára).  
 

Elfogadható az igazolást is a sikeres nyelvvizsgáról, amennyiben 
a bizonyítvány még nem érkezett meg?  

Nem, hiszen az igazolás alapján nem rögzíthető a nyelvvizsga a Neptunban. 
A Neptunban kizárólag a nyelvvizsgabizonyítvánnyal igazolt nyelvvizsgák 
kerülnek rögzítésre.  
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Az emelt szintű nyelvi érettségi nyelvvizsgának minősül a 
program keretein belül?  

Igen, ha az érettségiben szerepel az, hogy a nyelvi érettségi eredmény 
legalább B2-es nyelvvizsgával egyenértékű, ill. ha ez a nyelvvizsga szerepel a 
Neptunban is. A hallgatók feladata ennek ellenőrzése. 
 
 

Kinti tanulmányokkal kapcsolatos kérdések 
 

Mit jelent a 21 kredites szabály?  

A 21 kredites szabály szerint minimum 21 kredit (szakszeminárium és 
kötelező szakmai gyakorlat nélkül számítandó) kell, hogy legyen 
abszolválásig a kiutazás időpontjában, a minimum 21 kreditet az Erasmus+ 
szabályzata is megköveteli.  Az itthon kedvezményes tanulmányi rendben 
végzett tárgyak (maximum 2 tárgy vehető így fel!) nem számítanak be a 
külföldi féléven levő hallgató által külföldön teljesítendő 21 kreditbe, de 
beszámíthatóak az abszolválásig szükséges 21 kreditbe. A 21 kreditbe 
beleszámítanak az idegennyelvi tárgyak is.  
 

Utolsó féléves kiutazásnál mire kell figyelni?  

Aki a tanulmányai utolsó félévében megy külföldi félévre, tudatában kell, 
hogy legyen annak, hogy kizárólag a külföldi félévet követő félévben fog 
tudni záróvizsgázni, mert a külföldi féléven végzett kreditek és jegyek 
beszámítására csak a következő félév folyamán van lehetőség. 
 

Hol érem el a sillabuszt? 

Előbb ellenőrizzék, hogy az nem található meg az adott egyetem honlapján. 
Ha e-mailben tudják csak bekérni, nagyon fontos, hogy a kérésnél adják 
meg az adott tárgy pontos kinti kódját és címét.  
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Külföldi félév során meg van határozva, hány kötelező tárgyat 
kell felvenni?  

Csak a kint teljesítendő min. 21 kreditszám van meghatározva. Arra 
vonatkozóan nincs szabály, hogy hány K, KV vagy V tárgyat teljesítenek 
külföldön a hallgatók, ugyanakkor a tanulmányi előmenetel miatt javasolt 
lehetőség szerint a K, ill. KV tárgyak teljesítése a külföldi tanulmányok alatt.  
 

Honnan tudom, hogy a hazai tárgyaimnak melyik a külföldi 
megfelelője?  

Kérjük, a külföldi egyetem honlapján tájékozódjon, vagy a kinti bejövő 
cserehallgatókkal foglalkozó irodától kérje be a tantárgyi adatlapot. Min. 
75%-os átfedés kell legyen, az itthoni, ill. a kinti tárgy tematikájában ahhoz, 
hogy megfeleltethető legyen. Ennek eldöntésében segíteni tud az adott tárgy 
itthoni tárgyfelelőse vagy oktatója, a képzés Erasmus+ tanácsadója, ill. a 
szakfelelős. 
 

Vehetek fel olyan tantárgyat, ami itthon nem szerepel a 
mintatantervben?  

Szabadon választható tárgyak esetében nem szükséges, hogy az adott tárgy 
szerepeljen a képzés mintatantervében. Minden olyan kint végzett tárgy, 
ami nem szerepel a képzés mintatantervében, de a hallgató kint sikeresen 
elvégzi, szabadon választható tárgyként lesz befogadva. 
 

Hol tudok tájékozódni arról, hogy milyen tárgyakat tudok 
felvenni a külföldi egyetemeken, annak érdekében, hogy a 
legtöbb tárgyamat tudjam elfogadtatni?  

A külföldi egyetem nemzetközi irodájának honlapján tud tájékozódni a 
bejövő cserehallgatóknak kínált tárgyak köréről és azok oktatási nyelvéről. 
Kérjük, nézzen utána, a kiválasztott egyetemeken milyen tárgyakat kínálnak, 
ezek közül mennyi illeszkedik az itthoni képzésének a mintatantervéhez, 
azonban az itthoni tárgyfelelősökkel is szükséges egyeztetni, mert adott 
esetben azonos című tárgyak esetében lehet fontos tartalmi eltérés. 
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Lehetséges az összes tárgy elvégzése a külföldi egyetemen, majd 
elfogadtatása, ami az adott félévemhez tartozik?  

Nagyon kicsi az esély arra, hogy talál olyan egyetemet, ahol egy az egyben fel 
tudja venni az adott félévben itthon teljesítendő tárgyait. Viszont adott 
esetben teljesíthet kint későbbi féléves (nem-előfeltételes) tárgyakat is. 
 

Ha aktívnak kell lennie a félévemnek, amikor kimegyek 
Erasmus+ félévre, akkor a tanulmányi ösztöndíjat is megkapom?  

A jelenleg érvényes szabályok szerint igen. 
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Erasmus+ szakmai gyakorlat 
 

Mit jelent az Erasmus+ szakmai gyakorlat? 

A program célja, hogy a külföldi szervezetnél eltöltött időszak segítséget 
nyújtson a munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításában és a fogadó 
ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megismerésében. Bővebben itt 
tájékozódhat. 
 

Vannak olyan cégek, akik kifejezetten Erasmus+ szakmai 
gyakorlattal foglalkoznak?  

Van több olyan internetes portál is, ahol kifejezetten külföldi gyakornoki 
pozíciók hirdetései között lehet böngészni. Ezek zöme megfelel az Erasmus+ 
program előírásainak (munkavégzés helyszíne Erasmus+ ország, heti min. 
30 munkaóra, min. 60 nap, nem EU-s szervezet), így megpályázható mellé 
Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíj. 

FONTOS: Külföldi munkakeresés során érdemes körültekintőnek és 
óvatosnak lenni. Célszerű nem közvetítő portálokon és közvetítő cégeken 
keresztül keresni, hanem közvetlenül a pozíciót kínáló cégekkel felvenni a 
kapcsolatot, de még a fogadó céggel való ismerkedés során is javasolt 
figyelmesnek lenni, mert sajnos több átverés, visszaélés is előfordult már. 
 

Hol kereshetek gyakorlati helyet? 

Néhány keresőportál:  
https://erasmusintern.org  
https://www.goabroad.com/intern-abroad  
https://abroad-internships.com  
https://www.globalexperiences.com/internships  
https://www.internhq.com  
https://www.theinterngroup.com  
https://worldwideinternships.org 
 

  

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/
https://erasmusintern.org/
https://www.goabroad.com/intern-abroad
https://abroad-internships.com/
https://www.globalexperiences.com/internships/
https://www.internhq.com/
https://www.theinterngroup.com/
https://worldwideinternships.org/
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Ha szakmai gyakorlatra utazok ki, a félév státuszának aktívnak 
kell lennie?  

A mobilitás teljes ideje alatt kötelező az aktív hallgatói státusz. Egy adott 
félévre akkor is be kell iratkozni aktív státuszra, ha csak egyetlen napot is 
belelóg az érintett szemeszterbe a szakmai gyakorlat. Ez alól kizárólag a 
nyáron megvalósított gyakorlatok (sem a tavaszi félév hivatalos végébe, sem 
az őszi félév hivatalos elejébe nem lóghat bele egyetlen nappal sem az 
Erasmus+ mobilitás), illetve az abszolválás után teljesített gyakorlatok 
képeznek kivételt. Ellenkező esetben a teljes Erasmus+ ösztöndíj 
visszafizetendő.  

Kétféle Erasmus+ szakmai gyakorlati típus létezik: abszolválás előtti és 
utáni. Előbbi az abszolválás előtt kezdődik és az abszolválás előtt be is kell 
fejeződnie. Utóbbi az abszolválás után kezdődik és az abszolválást követő 12 
hónapon belül kell befejeződnie. Abszolválás előtti szakmai gyakorlat esetén 
az Erasmus+ ösztöndíj előfeltétele, hogy a hallgató a teljes mobilitás alatt a 
küldő intézmény (Corvinus Egyetem) aktív státuszú hallgatója legyen. Az 
abszolválás utáni szakmai gyakorlatoknál ez természetesen már nem előírás. 
Ebben az esetben a hallgatónak pl. ’Abszolvált’ / ’Sikeres záróvizsgát tett’ / 
’Diplomát szerzett’ jogviszonnyal kell rendelkeznie. 
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Erasmus+ részképzés 

Pótfelvételi eljárás 

Mi történik, ha mégsem tudok kiutazni vagy 
hosszabbítani szeretnék? 
 

Ha elnyerek egy helyet, de közben mégsem szeretnék kimenni, 
akkor meddig lehet ingyenesen visszamondani?  

A konkrét ösztöndíj-szerződés megkötéséig vissza tud lépni. Lehetőség 
szerint viszont kérjük, hogy amint eldöntötte, hogy visszalép, azonnal jelezze 
ezt a corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu e-mail címre, mert lehet, hogy 
ezzel lehetőséget ad egy másik hallgatónak az érintett egyetemre való 
kiutazásra. 
 

Van lehetőségem a kinti tanulmányaim meghosszabbítására? 

Nincs. Hosszabbítani csak adott tanéven belül lehet (őszről tavaszra). Ha a 
részképzését követő őszi félévre is szeretne pályázni, azt a következő 
intézményi pályázati időszakban teheti meg. 
 


