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KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS

EGY ÉLETRE SZÓLÓ
LEHETŐSÉG ÉS ÉLMÉNY

1 February, 2021
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Egy külföldi országban, partner egyetemen töltött félév (egyes esetekben egy teljes év) lehetővé 
teszi, hogy:

▪ Megismerj egy másik országot, egy új kultúrát
▪ Tapasztalatot szerezz arról, milyen egy másik egyetemen tanulni
▪ Kilépj a „komfort zónádból”, megtanuld teljesen önállóan intézni az életed
▪ Kiépíts egy nemzetközi kapcsolatrendszert: barátokat szerezz, esetleg későbbi 

munkakapcsolatokat építs ki
▪ Olyan nemzetközi tapasztalatot, tudást szerezz, ami a későbbi karrieredben nagyon 

fontosnak bizonyulhat.

És mindezt, az életed egy olyan stádiumában, amikor a tanuláson kívül még nem igazán van 
más kötelezettséged.

MIT JELENT A KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS? 
MIÉRT ÉRDEMES KI HASZNÁLNI EZT A LEHETŐSÉGET?

9 November 2021
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HOVA UTAZHATOK?

9 November 2021

Az Antarktikát kivéve bármelyik kontinensre. https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/
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MILYEN CÉLORSZÁGOK, EGYETEMEK KÖZÖTT 
VÁLASZTHATOK?

9 November 2021

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/partnerek.php?Start=1

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/partnerek.php?Start=1
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▪ A legnépszerűbb országok esetében sok-sok jelentkező várható, ugyanakkor 
intézményenként fix kvóták vannak arra vonatkozóan, hány cserehallgatót tudunk küldeni:

Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország 

▪ Ez nem jelenti azt, hogy ide ne pályázz, de más lehetséges országokat, intézményeket is 
vegyél figyelembe!

▪ Feltétlenül ellenőrizd (a. nyelv, b. nyelv és Megjegyzés oszlop) az oktatási nyelvet egy-egy 
intézménynél, ill. az esetleges szigorúbb nyelvi és egyéb követelményeket.

▪ Ellenőrizd az adott intézménynél, hogy mely oktatási területen tanulóknak javasolt 
(jellemzően ilyen területen kínálnak elsősorban tárgyakat)

MILYEN SZEMPONTOKAT VEGYÉL FIGYELEMBE A 
VÁLASZTÁSNÁL?  I.

9 November 2021
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▪ Nem biztos, hogy nagyon messzire kell utaznod ahhoz, hogy a számodra ideális 
partner egyetemet megtaláld

▪ Egy Magyarországhoz közeli ország ugyanolyan élményt adhat, mintha a világ 
túloldalára utaznál el

▪ A Corvinus egyik közeli országbeli, ázsiai, távol-keleti, netán dél-amerikai 
partner egyeteme ugyanolyan érdekesnek és hasznosnak bizonyulhat, mint egy 
nyugat-európai. Ne feledd, az adott ország napi szintű megélhetési költségei 
fogják meghatározni, mennyire tudsz kijönni a kapott ösztöndíjból.

▪ Mivel hallgatói létszám kvótákat  határoznak meg a partneregyetemek, érdemes 
nem csak a legnépszerűbb országokra koncentrálni…

MILYEN SZEMPONTOKAT VEGYÉL FIGYELEMBE A 
VÁLASZTÁSNÁL?  II.

9 November 2021
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▪ Oktatás nyelve– Győződj meg arról, hogy a kiválasztott egyetemen tényleg az 
általad ismert nyelve (angol, német, spanyol, stb.) lesz az oktatás (lehet, hogy az 
adott egyetem akár 2 nyelven - ‚a’ és ‚b’ nyelv - is kínál oktatást, így nézd meg, hogy 
az általad ismert nyelven mi a tárgykínálat)

▪ Milyen tárgyakat tudsz majd kint felvenni? Fontos: az egyetemek gyakran 
nem a teljes tárgykínálatukat teszik elérhetővé a cserehallgatóknak. 

▪ Vannak-e olyan tárgyak a partneregyetem kínálatában, amiket K, esetleg KV 
tárgyként be fogsz tudni fogadtatni az itthoni képzésedbe?

▪ Fogod tudni fedezni a kint tartózkodás költségeit?        
Erasmus+        bilaterális  megállapodás, special needs, szociális ösztöndíj

MILYEN SZEMPONTOKAT VEGYÉL FIGYELEMBE A 
VÁLASZTÁSNÁL?  III.

9 November 2021
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Ha biztos szeretnél lenni abban, hogy időben tudsz majd végezni:

• Ha csak az itthoni képzésed nem tartalmaz egy olyan félévet, amikor a külföldi 
részképzés javasolt:

• alapképzési szakok: javasolt a 3.-ik, 4.-ik, esetleg 5.-ik félévben történő kiutazás

• mesterképzési szakok: 2.-ik vagy 3.-ik félév

Ha fontosabbnak tartod a külföldi tapasztalat szerzést, mint azt, hogy 
időben tudj végezni:

• Alapképzési szakok: bármikor a 3.-ik félévtől kezdődően

• Mesterképzési szakok: bármelyik félév a 2.-ik (keresztféléves kezdés) vagy 3.-ik félévtől

MELYIK TANULMÁNYI FÉLÉVBEN MENJEK KÜLFÖLDRE?

9 November 2021
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▪ Képzési szintenként (esetleges Erasmus+ szakmai gyakorlattal együtt) max. 12 hónap
▪ Van egy minimum időtartam, amit külföldön kell töltenem, ha Erasmus+ -al megyek:

Ha az intézményben féléves oktatás van: min. 3 hónap

Ha az intézményben trimeszterek vannak: min. 2 hónap

PONTOSAN HÁNY HÓNAPRA KAPHATOK ERASMUS+ 
ÖSZTÖNDÍJAT?

9 November 2021

HÁNY HÓNAPOT TÖLTHETEK KÜLFÖLDÖN BILATERÁLIS 
CSERE KERETÉBEN?

Erre nincs konkrét szabály, DE
▪ vedd figyelembe, mi az a maximális időtartam, ami alatt köteles vagy befejezni a képzési 

programod (TVSZ), ill. azt, hogy a Corvinus diplomához a képzésed 2/3-át a Corvinus-on 
kell teljesítened

▪ Ellenőrizd a TVSZ egyéb szabályait is (min. tanulmányi átlag, stb.)
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▪ A havi ösztöndíj 470 – 520 EUR /hó között mozog
▪ Az ösztöndíj pontos mértéke függ attól, hogy mely országba fogsz utazni, ill. a 

kint töltött időtartamtól

TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK
▪ Erasmus+ - szociális ösztöndíj:+ 250 EUR / hó
▪ Erasmus+ - special needs: + ? EUR / hó (ennek mértékét egy orvosi bizottság 

állapítja meg a betegségedből eredően várható plusz költségek alapján)

FONTOS:
▪ Számíts arra, hogy az ösztöndíj nem fogja minden felmerülő költséged fedezni, 

Neked is hozzá kell járulnod kisebb-nagyobb mértékben!

MENNYI ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJRA SZÁMÍTHATOK?

9 November 2021
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▪ Campus Mundi ? – 2022. júniusában véget ér a program

▪ Várható valami ehhez hasonló támogatás? 
Valószínűleg igen, de erre vonatkozóan még mi sem 
kaptunk tájékoztatást a TKA-tól.

▪ Milyen feltételekkel lehet majd pályázni az új támogatásra?
Ezt a TKA fogja meghatározni a támogatás kiírásakor.

▪ DE! Corvinus külföldi részképzési ösztöndíj

BILATERÁLIS CSERE – MENNYI TÁMOGATÁSRA 
SZÁMÍTHATOK?

9 November 2021
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MIKOR
2021. november 8. – 19. között

MIKORRA
2022. ősz és/vagy 2023. tavasz (Ha mindkét félévre pályázol: az első menetben 
minden sikeres pályázónak kiosztanak egy őszi vagy tavaszi helyet és a második 
félévre  csak akkor fogsz helyet kapni, marad hely egy második félévre valamelyik 
általad megpályázott intézményben)

HOL, HOGYAN
A MOBilitási rendszerben (https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/)  – sok 
pontos infót a Pályázati Felhívás tartalmaz!

PÁLYÁZATI IDŐSZAK

9 November 2021

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/
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A PÁLYAZATI FELÜLET

9 November 2021

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/

Megpályázható 
intézmények listája

Regisztráció a 
pályázati felületre 
való belépéshez

https://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/
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PÁLYÁZATI FELÜLET – FŐOLDAL A BEJELENTKEZÉST KÖVETŐEN

9 November 2021
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FŐBB MENŰPONTOK

9 November 2021

Kitöltendő felületek, 
adatok, stb.

A „Dokumentumok”-nál
kell feltölteni minden 
nyelvvizsgát, szakmai, 
közösségi munka igazolást, 
motivációs levelet, stb.

FONTOS: 
A „Dokumentumok” alatt 
összesen max. 20 Mb
anyagot tudnak feltölteni. 
Preferált file típus: 
színes PDF. Tömörített 
(zip) file-okat nem lehet 
feltölteni)

Nyelvvizsga: Kizárólag 
meglévő, érvényes nyelvvizsga 
bizonyítvány tölthető fel. A 
pályázati időszak végéig lehet 
csak nyelvvizsga bizonyítványt 
feltölteni. Kivétel, ha a partner 
intézmény vmi plusz 
nyelvvizsgát kér.

A LEGUTOLSÓ LÉPÉS, 
csak akkor, ha már minden 
készen van !!!
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MOTIVÁCIÓS LEVÉL I

9 November 2021

Kötelező a „Dokumentumok” alatt 
található Motivációs levél 
sablont letölteni, kitölteni, 
majd azt feltölteni. A sablon nem 
változtatható, kizárólag a 
sablonban készült motivációs 
levelek kerülnek majd 
kiértékelésre!

Minden esetben az adott egyetem 
oktatási nyelvén írja az adott 
egyetemre vonatkozó információkat.
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9 November 2021

MOTIVÁCIÓS LEVÉL II
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MOTIVÁCIÓS LEVÉL III

9 November 2021

▪ Kizárólag a pályázati felületről letöltött, kitöltött, dátummal ellátott és kék tollal 
aláírt motivációs levelek kerülnek pontozásra.

▪ A motivációs levelet a kinti képzés nyelvén kell kitölteni. Ha az első három helyen 
megjelölt egyetemen eltérő az oktatási nyelv, az egyes egyetemeknél az adott 
oktatási nyelven kell kitölteni.

▪ Javasoljuk a motivációs levelek megírásánál legyél pontos, „célratörő”. 
A kevesebb sokszor több – azaz, ha a szakfelelős látja, hogy konkrétumokat tudsz 
megadni, megismerted a megpályázott egyetemet, nagyobb eséllyel kapsz magas 
pontszámot, mintha sokat írsz, de az inkább általánosságokról, mint 
konkrétumokról szól.
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HA már

• kitöltöttél minden szükséges információt

• végig gondoltad a választott intézmények végleges sorrendjét 

• feltöltöttél minden szükséges dokumentumot (nyelvvizsgák, szakmai pontok, motivációs levél, 
stb.)

• ellenőrizted, hogy a feltöltött dokumentumok össz mérete nem haladja meg a 20 Mb-ot
és teljesen biztos vagy abban, hogy készen vagy:

a) Pipáld ki „Az adatkezelési tájékoztatót megismertem, megértettem és elfogadom” dobozt
b) KATTINTS RÁ a „Benyújtom a pályázatom” gombra. HA ez a lépés kimarad, 
nem lesz érvényes a pályázatod, hiszen nem kerül leadásra.

NAGYON FONTOS: Ha rákattintottál a „Benyújtás” gombra, már semmit nem fogsz tudni 
változtatni a pályázatodon (megpályázott intézmények preferencia sorrendje, nyelvvizsga, stb. 
további doksik feltöltése)

PÁLYÁZATOD BEADÁSA, VÉGLEGESÍTÉSE

9 November 2021
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NE SIESSD EL – 2021. NOVEMBER 19. A LEADÁSI HATÁRIDŐ!

▪ nézd meg a lehetőségeid (megpályázható intézmények, az adott 
intézményhez tartozó tématerületek, oktatási nyelv/ek/, egyéb feltételek, stb.

▪ nagyon gondosan olvasd el a pályázati feltételeket

▪ gondosan ellenőrizd a partner egyetem cserehallgatók számára elérhető 
tárgykínálatát

▪ a motivációs levélhez gondold végig, miért pont az adott intézmény (első 
három helyen megjelölt) a legjobb a tanulmányaid szempontjából

HOGYAN KÉSZÍTSEM ELŐ A PÁLYÁZATOM? I.

9 November 2021
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▪ Gondosan gyűjtsd össze a szükséges dokumentumokat (pl. nyelvvizsgák), ill. 
a plusz pontokra vonatkozó igazolásokat

▪ Ellenőrizd a megpályázható intézmények listáját a MOBility rendszerben

▪ Ellenőrizd a kiválasztott partneregyetemeken elérhető tárgyak listáját és 
nézd meg ezek  hogyan illeszkednek a képzésed mintatantervéhez

▪ Ha K vagy KV tárgyakat szeretnél befogadtatni majd a kinti 
tanulmányaidból, egyeztess az illetékes tárgyfelelősökkel

▪ Ha kérdésed van, egyeztess a szakfelelősöddel

▪ Figyelmesen olvasd el a TVSZ külföldi részképzésre vonatkozó részét, ill. a 
Külföldi Részképzési Szabályzatot

HOGYAN KÉSZÍTSEM ELŐ A PÁLYÁZATOM? II.

9 November 2021
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▪ Min. 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlag (jogvesztő)

▪ Érvényes, min. B2-es nyelvvizsga a partner egyetem oktatási nyelvéből (egyes 
partner egyetemek ennél magasabb elvárást is előírhatnak – nézd meg a 
„Megjegyzés” rovatot a MOBility rendszerben!)

▪ Motivációs levél

▪ Plusz pontokat alátámásztó dokumentumok
• további érvényes nyelvvizsgák (TOEFL, IELTS, TOEIC!!!!)

• diákszervezeti tagságot, esetleg vezetőségi pozíciót alátámasztó igazolás(ok)

• szakmai pontokat alátámasztó igazolások (OTDK, demonstrátori tevékenység, stb.)

• stb.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK I.

9 November 2021
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▪ PhD pályázók:

Nagyon fontos, hogy a pályázat előtt vegyék fel a kapcsolatot a megpályázott intézményekkel 
megbizonyosodni arról, hogy tud-e az intézmény oktatót/témavezetőt biztosítani a tervezett 
kutatáshoz, feladathoz.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK II.

9 November 2021
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HOL TUDOK PLUSZ INFORMÁCIÓHOZ JUTNI?  I.

9 November 2021
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HOL TUDOK PLUSZ INFORMÁCIÓHOZ JUTNI?  II.

9 November 2021

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-
lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/#accordion-item-1003

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/#accordion-item-1003
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

HOL TUDOK PLUSZ INFORMÁCIÓHOZ JUTNI?  III.

9 November 2021

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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HIVATALOS INFORMÁCIÓ FORRÁSOK ÉS ÖTLETEK –
magyarul

9 November 2021

https://tka.hu/celcsoport/4070/erasmus

https://tka.hu/celcsoport/4070/erasmus
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Kiszámoljuk a pályázati pontjaid:

▪ Nyelvvizsga pontok

▪ Szakmai pontok

▪ Motivációs levél

▪ Ösztöndíj átlag

Tájékoztatást kapsz majd azokról a pontról,
melyek a pályázat leadásakor feltöltött dokumentumok
alapján kiszámításra kerültek és, amelyekre észrevételezés-t
adhatsz le (nyelvi- és szakmai pontok)

LEADTAM A PÁLYÁZATOMAT. MI FOG MOST  TÖRTÉNNI?

9 November 2021
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KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS - TEENDŐK SORRENDJE

9 November 2021

Lehetőségek 

felmérése, döntés 

hova pályázol

Pályázati 

dokumentumok 

összeállítása

Pályázat 

leadása 

XI.8-19.
Várakozás

Részpontszámok 

(nyelvi, szakmai) 

közzététele

Ha indokolt: 

észrevételezés

Várakozás végső 

eredmény kihirdetéséig

Eredmény 

kihirdetése: február 

vége, március 

eleje, 2022

Learning Agreement

előkészítése (tárgyak), 

aláiratása itthon és kint 

(kiutazás előtt 

legkésőbb 1,5 hónappal

K, KV tárgyak: 

kötelező melléklet

Ösztöndíj szerződés 

megkötéshez 

szükságes adatok  

leadása

Szerződéskötés 
(kiutazás előtt 1 

hónappal)

Kiutazás: Confirmation of 

Arrival, LA During 

beküldése

Hazajövetelkor: 

Confirmation of 

Departure, transcript

Elszámolás, 

tárgybefogadási 

kérelem
Útibeszámoló
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Az őszi félév végét és az őszi félévi tanulmányi 
eredmények lezárását, az ösztöndíj átlagok 
kiszámítását meg kell várnod, azaz, február 
közepe tájékán várható végleges 
pályázati pontszám. A helyek kiosztása 
és ennek kihirdetése még további 2-3 hetet 
vesz igénybe.

MIKOR TUDOM MEG A VÉGLEGES PONTSZÁMAIMAT, 
ILL. A PÁLYÁZATOM EREDMÉNYÉT?

9 November 2021
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▪ https://www.uni-
corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-
lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/

MILYEN TEENDŐIM 
LESZNEK, HA SIKERES A 
PÁLYÁZATOM?

9 November 2021

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/
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▪ Aktív hallgatói státuszban kell lenned az adott félévben a Corvinus-on

▪ Be kell majd fogadtatnod minden kint elvégzett tárgyadat (a kint kapott 
jegyek fognak bekerülni a Neptunba és beszámítanak majd az ösztöndíj 
átlagodba!)

▪ Fel kell venned a „külföldi félév” technikai tárgyat

▪ Ha önköltséges (nem Corvinus ösztöndíjas!) hallgató vagy, be kell majd 
fizetned a féléves tandíjat (de: mentesülsz a partneregyetem tandíjának 
fizetése alól!)

A KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS FÉLÉVÉBEN– I.

9 November 2021
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▪ Kell, hogy legyen legalább 2 sikeresen lezárt féléved.

▪ Legalább 21 még teljesítendő kredited kell, hogy legyen az abszolválásig 
(ebbe nem számítanak bele: a szakmai gyakorlat, 
szakszeminánárium, ill. az itthon esetleg kedvezményes tanulmányi 
renddel felvett tárgyak). A külföldön töltött félév folyamán max. 4 
tárgyat vehetsz fel kedvezményes tanulmányi renddel.

▪ Ha 21 teljesítendő kreditnél kevesebb marad a külföldi részképzés félévére, 
lehetőséged van Dékáni Méltányossági kérelmet leadni. Az illetékes dékán 
dönt az ilyen esetekben. 

A KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS FÉLÉVÉBEN– II.

9 November 2021
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Ha bármi kérdésed lenne, fordulj az 
Erasmus Irodához

Főépület, E.1.153
corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu (Tárgy: 
tanulmányi kérdés v. ösztöndíj szerződés kérdés)

Nyitvatartás:

hétfő & szerda: 13:00 – 16:00 h
kedd & csütörtök: 09:00 – 12:00 h

péntek: ZÁRVA

9 November 2021

mailto:corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu
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A jelentkezés folyamatos

Lehetséges a tanulmányaid alatt, de az 
abszolválást követő 12 hónapon belül is

Előfeltétel: egy olyan intézmény keresése, aki 
fogadó kész és ahol az elvégzendő feladat 
illeszkedik a képzésed területéhez

Határidő: legalább 1 hónappal a szakmai 
gyakorlat megkezdése és/vagy az abszolválás 
előtt

ERASMUS + SZAKMAI GYAKORLAT I.

Erasmus+ ösztöndíj

Ennek összege függ a célországtól
Indokolt esetben szociális helyzetre
való tekintettel kiegészítés: 150 EUR/hó
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További információ:

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-
lehetosegek/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/

E-mail: corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu (az e-mail tárgyában kérünk add 
meg: „Erasmus+ szakmai gyakorlat”)

ERASMUS + SZAKMAI GYAKORLAT

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat/
mailto:Corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu


Thank you 
for your attention!


