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A jelentkezők a táblázatban felsorolt egyetemeken résztanulmányokat folytathatnak a
megadott témákban.
A pályázati kiírás a SZIE azon hallgatóira vonatkozik, akik:
 magyar állampolgárok, vagy huzamos tartózkodási engedélyük van;
 legalább 3-4 szemesztert letöltöttek, lehetőleg már szakosodtak; (a tanulmányok
szintjétől függően)
 a kiutazás tervezett időpontjában még fennáll hallgatói jogviszonyuk;
 tanulmányi eredményük, hozzáállásuk és nyelvtudásuk (minimum középfok, C típus)
alapján alkalmasak külföldi tanulmányok végzésére.

A jelentkezés módja

1.

Jelentkezési lap kapható a Hallgatói Önkormányzatnál (MKK-fsz-i Kémia tanszék
után, a sertés csontvázzal szemben) vagy letölthető a www.szie.hu honlapról az Erasmus
pályázatra kattintva.

2.

A kitöltött jelentkezési lapot 2 professzori ajánlással (tanszékvezető, konzulens,
témavezető…) együtt kell leadni, két nyelven (magyarul, és az adott ország nyelvén). Ha a
listán kötelező professzori ajánló szerepel, az egyik ajánlónak a megadott tanárnak kell
lennie. Ellenkező esetben a két ajánló személye szabadon választható.

3. Minden pályázathoz csatolni kell:

−
−

magyar és idegen nyelven írott önéletrajzot,

−

indexmásolatot az utolsó szemeszterekről.

motivációs levelet (miért szeretnél külföldön tanulni, maximum 1 oldal
terjedelemben - két nyelven)
− nyelvtudást igazoló okiratot és

4.

Szándéknyilatkozat: 2008. május 15. (szerda) – MKK HÖK Iroda faliújság
A szándéknyilatkozat segíti a pályázat sikerét azzal, hogy megmutatja ki, melyik
intézménybe szándékozik majd a határidőre pályázatot beadni. Aki több hely közül
szeretne dönteni, itt láthatja meg, mennyire népszerű egyik vagy másik hely és milyen
eséllyel pályázik, ha egy adott helyre adja be pályázatát.

5.

Pályázat beadási határidő: 2008. május 15. (szerda) 12:00 - MKK HÖK Iroda
A pályázatokat bizottság bírálja el és rangsorolja. Május végén kapja meg intézményünk a
felhasználható ösztöndíjkeretet, ebből számítható, hogy pontosan hány hallgató utazhat.
Eredmény május hónap végén várható.

Felvilágosítás, és tájékoztató katalógusok a fogadó egyetemről kizárólag a Hallgatói
Önkormányzatnál kérhetők!

Hasznos tudnivalók
1. Az, hogy valaki „Erasmus hallgató”, azt jelenti, hogy a fogadó egyetemen nem kell
tandíjat fizetnie, mert úgy tekintik, mint a saját hallgatóikat. A különböző beiratkozási és
egyéb tandíjakat azonban meg kell fizetni.

2.

A fogadó egyetemeknél meg van adva a téma és a tanulmányok lehetséges időtartama.
Elvileg csak a megadott témákban van fogadókészség, tehát erre jelentkezzenek.

3.

A jelentkezés időpontjában az egyetem pályázata még nincs elbírálva. Május hónapban
várható az értesítés, amikor már az ősszel kiutazni kívánó hallgatóknak intézni kell a
fogadással kapcsolatos formalitásokat.

4.

Az ERASMUS ösztöndíj csak hozzájárulás, ami kb. 30-50%-ban fedezi a hallgató
költségeit, a különbséget elő kell teremteni a kiutazás előtt. A 2006/2007-es tanévben havi
310 EUR ösztöndíj került kifizetésre, 2007-2008-ban csak havi 250 EUR.

5.

Ha a hallgató jelentkezését elfogadták, akkor jelentkezik a fogadó intézménynél: kitölti
a fogadó intézmény jelentkezési lapját/lapjait. Ha ezen a lapon nem szerepel a SZIE
koordinátorának aláírása, akkor egy külön igazolást kell mellékelni, hogy
Socrates/Erasmus ösztöndíjat nyert. A hallgató kiutazás előtt szerződést köt a Szent István
Egyetemmel, melyben szerepelnek: az ösztöndíj összege, az átutalás módja, a hallgató
kötelezettségei. Enélkül kiutazni nem lehet.

6.

Az ösztöndíjat a SOCRATES Nemzeti Iroda az egyetemre utalja át, innen utaljuk tovább a
hallgatók által megjelölt számlára, közvetlenül a kiutazás előtt. Az utalás egy összegben
történik.

7.

A kinttartózkodás első heteiben sokkal több a kiadás, mint később, mivel sok külföldi
kollégiumban kauciót kell letenni érkezéskor (van, ahol előleget is kérnek foglaláskor),
kiegészítő biztosítást kell kötni, vagy kötelező az orvosi vizsgálat. 2004. május 1-i
csatlakozás után általában a magyar állampolgároknak elegendő az Egészségbiztosítási
Pénztárnál kiváltott Európai Egészségbiztosítási kártya biztosításként (ingyenes). A
külföldi egyetemek sajátosságairól érdemes tájékozódni az előző évek ösztöndíjasainál.

8.

Május vége – június eleje folyamán az intézményi koordinátor tájékoztatót tart a nyertes
pályázók részére.

9.

Kiegészítő támogatásokért lehet pályázni:

−

Agrár Menedzsment Alapítványnál (GTK Tanulmányi Osztály) általában utiköltség
hozzájárulásra,
− MAG Mezőgazdaságért Alapítványnál (MKK Tanulmányi Osztály),
− Állandó lakóhely szerinti Önkormányzatoknál,

−
−

A Pályázati Figyelőben meghirdetett egyéb lehetőségekre (www.pafi.hu)

−

Fogyatékkal vagy tartósan beteg leendő Erasmus hallgatóknak - pályázati űrlap és
határidő 2008. májustól a Külügyi Osztályon

Intenzív nyelvi előkészítő tanfolyamra (csak kisnyelvű országokban kerül
meghirdetésre, a nyár folyamán) – pályázati űrlap és határidő 2008. májustól a
Külügyi Osztályon

10. Egyéb kérdéssel kizárólag e-mail útján Dr. Tarr Zsuzsannához lehet fordulni a
tarr.zsuzsanna@fh.szie.hu e-mail címen.

