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HATÁRIDŐK

2022. november 
9-22. (23:59)

A MOB rendszer 9. és 22. között van 
nyitva (a benyújtásáig a pályázat 
bármikor módosítható)

2022. december 
- január 

Benyújtott pályázatok értékelése, 
pontszámítás

2022. február Pontszámok közzététele a honlapon

2022. február Észrevételezési időszak

2022. március Helyek kiosztása

2022. március Hivatalos fellebbezési időszak

2022. március
Maradékos helyek kihirdetése, 
pályázás
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Hol találok információt?

• uni-corvinus.hu → Képzés → Nemzetközi lehetőségek →
ERASMUS+ Részképzés

FENTI HONLAPON megtalálja az alábbiakat:

• ERASMUS+ GYAKORI KÉRDÉSEK

• Megpályázható Intézmények (MOBility Manager)

• Videós Tájékoztató

• Erasmus+ Online Q&A

• Élménybeszámolók
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Kik pályázhatnak?

- 2023/2024 őszi és tavaszi félévre lehet pályázni

• Alapképzés mindhárom évfolyamában és az első félévben már lehet pályázni

• Mesterképzés mindkét évfolyamában, akár az alapképzés utolsó félévében is
lehet pályázni

• A doktori képzés első két évfolyamában résztvevő, ill. a nem abszolvált hallgatók
pályázhatnak
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A jelentkezés alap feltételei, tudnivalói

• csak partnerintézményekbe lehet pályázni

• max. 12 hónap/képzési ciklus (tanulmányok során kétszer lehet pályázni)

tanulmányok: 3-12 hó, szakmai gyakorlat: 2-12 hó 

• hosszabbítás tanéven belül lehetséges, de nem garantált (november 30-ig 
hosszabbítási igény leadása)

• aktív státusz (kiutazás előtt) + külföldi félév/semester abroad nevezetű tárgy 
felvétele

• tandíjmentességre való jogosultság a partnerintézményben (de az itthoni 
költségtérítést fizetni kell)

• minimum 3,00 átlag

• kreditbeszámítás kötelező → átlag
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Pályázati elemek

• Online pályázat: MOBility Manager felületén regisztráció után

• Nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata a MOB –ba feltöltve (nem elég csak Neptunban
szerepelnie a nyelvvizsga bizonyítvány adatainak)

• Egyéb igazolások: szakmai tevékenység, közösségi munka (formai megkötések; hiánypótlás 
nincs)

• Motivációs levél: az első 3 megjelölt helyre vonatkozóan a megadott motivációs levél 
sablonban, ami a MOB-ból letölthető

• HÖK által megadott online formanyomtatvány: a visszamenőleges (2021-22 vagy 
korábbi) diákszervezeti tevékenységhez a megadott sablont ki kell tölteni a MOB-on keresztül 
(pl.: diákszervezeti tagság, Demonstrátori tevékenység igazolása)
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Jelentkezés menete

• MOB regisztráció: Mobility Manager - Hallgató -=- [Budapesti Corvinus Egyetem]

- adatok helyes kitöltése

- a megjelölt intézmények (max. 10 db lesz figyelembe véve) sorrendjének ellenőrzése, jelentkezési 
lap adatainak kimásolása (wordbe: ctr+c – ctr+v) → későbbi visszanézhetőség

- a MOB elmenti az adatokat, így akár másnap is folytathatják a pályázást

- sorrenden és az adatokon változtatni a pályázat benyújtása után NINCS lehetőség semmilyen 
formában

• Feltöltendő dokumentumok: nyelvvizsga bizonyítványok, egyéb szakmai tevékenység + Kreditigazolás 
Neptunból: információ → ált.nyomtatványok → kreditigazolás

- Csak azokat a nyelvvizsgákat vesszük figyelembe, amit a MOB-ba feltölt!

- Fájlonként maximum feltölthető méret: 20 MB

• HÖK által létrehozott űrlap kitöltése: diákszervezeti tevékenységek

• Ellenőrzés után véglegesítés: „Pályázat Benyújtása” gombra kattintva

https://www.corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/
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Intézmény kiválasztása

Időszak: ősz vagy tavasz
250 db partnerintézmény
Célországra, és intézményre vonatkozóan: megközelítés, nyelv, megélhetés, árak

Tématerület
mennyire kapcsolódik a tanulmányokhoz? → első öt helyen csak saját 
tudományterület/tématerület adható meg

Intézmény speciális kikötéseinek figyelembe vétele:

• Nyelvi tudás: a pályázó felelőssége; a partneregyetem honlapján és a Mobility „megjegyzés” rovata 
is tartalmazza a nyelvtudással kapcsolatos információkat. Eltérés esetén a „megjegyzés” rovat a 
mérvadó.

• Körültekintő intézményválasztás: https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/?

- ország → megélhetési lehetőség, beutazási szabályok, személyes biztonság

- oktatás nyelve → amivel az igazolható nyelvtudás megegyezik

- kurzuslista → releváns az itthoni kötelezően válaszható tárgyakkal

- ESN → gyakorlati kérdésekkel a diákszervezethez is fordulhatnak

https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/
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Pontszámítás

Továbbiakban lásd: aktuális 
pályázati kiírás

Kategória Össz.: 100 pont

Motivációs levél 17

Nyelvtudás 20

Egyéb szakmai tevékenység 28 - 33

Tanulmányi ösztöndíj átlag 30 - 35

Általános: Doktori Iskola esetében:

Kategória Össz.: 100 
pont

Kutatási terv 40

Munkaterv 20

Publikációs teljesítmény 20

Sikeres komplex vizsga 10

Kreditek időarányos teljesítése 10

Alap feltétel Fogadó levél
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Erasmus+ ösztöndíjak és kiegészítő támogatások

+1 lehetőség: Hallgatói Szociális Bizottság által 
meghirdetett
Külföldi Részképzési Ösztöndíj

Extracurriculáris (Teljesítményalapú) Ösztöndíjak –
Budapesti Corvinus Egyetem (uni-corvinus.hu)

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/osztondij/teljesitmenyalapu-osztondijak/#accordion-item-1030
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/osztondij/teljesitmenyalapu-osztondijak/#accordion-item-1030
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BILATERÁLIS helyekre vonatkozó ösztöndíjak

1. A mindenkor rendelkezésre álló összeg 10%-át a bilaterális fogadóhelyekre 

sikeresen pályázó szakmai gyakorlatot végző hallgatók kapják, pályázásuk 

sorrendjében, és a rendelkezésre álló összeg erejéig.

- Kivéve Svájc és Egyesült Királyság esetén.

- Visszalépés esetén a pontszám alapján következő hallgató nyeri el a támogatást.
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BILATERÁLIS helyekre vonatkozó ösztöndíjak

1. USA és Kanada, a mindenkori pályázati kiírásban szereplő egyetemekre vonatkozóan. Jelen pályázatban ezek a 
következő egyetemek: 

▪ Bentley University

▪ University of Richmond, 

▪ University of Michigan- Ross Business School

3. CEMS programban részt vevő hallgatók– a hallgatók külföldi részképzési pályázaton elért pontszámainak 
sorrendjében max az első 10, bilaterális helyre pályázó hallgató, a rendelkezésre álló összeg erejéig. Pontegyezőség 
esetén a hallgatók alapszakos diplomaátlaga dönt a sorrendben.

4. DD programban részt vevők - a hallgatók kumulált korrigált kreditindexét figyelembe véve (legalább 4-es) a 
rendelkezésre álló összeg erejéig (kivétel Gröningen).

5. Egyedileg, mérlegelés alapján megítélt támogatás

6. Nagy Britannia: Azok a hallgatók kapnak támogatást, akiknek kumulált korrigált kreditindexe legalább 4,5, a 
rendelkezésre álló összeg erejéig.

7. A megmaradó összeget a hallgatók a részképzési pályázaton elért pontszámuk alapján nyerhetik el, a 
rendelkezésre álló összeg erejéig. Pontegyezőség esetén a magasabb kumulált korrigált kreditindexű 
hallgató kap támogatást.
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Mit szükséges ellenőrizni a pályázás és 
majd a kiutazás előtt?

• Körültekintő intézményválasztás: https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/?

• Pályázat részei, pontszámítás, határidők

• Felvehető tárgyak (min. 30 kredit/6 tárgy) 

• Egyéb kikötések (nyelvvizsga, tanulmányi előfeltételek)

• Itthoni operatív tanterv – tárgyelfogadtatáshoz

• Külföldi Részképzési Szabályzat (elérhető: honlap: „Kiutazás előkészítéséhez fontos dokumentumok”)

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

- Szálláslehetőségek

- Helyi közlekedés

- Megélhetés

-Tanulmányok mellett egyéb szabadidős, kulturális lehetőségek, helyi tevékenységek

https://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/nemzetkozi-lehetosegek/hallgatoknak/erasmus-reszkepzes/#accordion-item-hallgatoi_elmenybeszamolok
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Utazás előkészítése

• Hurrá, helyet nyertem, cserehallgató leszek! 🎉

• Tájékozódás az elnyert ország és partneregyetem kapcsán

▪ szállás, repülőjegy, esetlegesen vízum, egészségbiztosítás (EU kártya), közösségi 
oldalakon csoportokhoz való csatlakozás, beutazási szabályokról való tájékozódás, bankszámlanyitás

▪ - A partnerintézmény kurzuskínálat áttekintése, tervezés a tárgybefogadással kapcsolatban

▪ - Érvényes nyelvvizsga újbóli ellenőrzése a partneregyetem elvárásainak fényében

• Online Learning Agreement kitöltése: https://learning-agreement.eu/

• Beszkennelt kötelező melléklet → kötelezően választható tárgyakra való befogadás → tárgyfelelős 
beleegyezésével 

• Kedvezményes Tanulmányi Rend (KTR): maximum négy tárgy vehető fel nem javasoljuk 
cserehallgatóinknak, hogy ne kelljen két helyre koncentrálni. Csak szakfelelőssel való egyeztetés UTÁN, 
ha mégis elengedhetetlen.

https://learning-agreement.eu/


Köszönöm 
a figyelmet!

corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu
DD: double.degree@uni-corvinus.hu
CEMS:  anita.szollosi@uni-corvinus.hu
ESN: esncorvinus@esncorvinus.com
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