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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az Erasmus+ Program Hallgatói Tanulmányi Mobilitás Ösztöndíjára 

2023/24-as tanévre 

 

A Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE) pályázatot hirdet Erasmus+ program (a továbbiakban 

Erasmus+) Hallgatói Tanulmányi Mobilitási Ösztöndíjra hallgatói mobilitás keretében megvalósuló 

támogatás elnyerésére a 2023/24-es tanévben. 

 

1. Általános tudnivalók 

Az Erasmus+ mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését 

egy másik programország felsőoktatási intézményében, továbbá az európai hallgatói mobilitás 

nagyságrendjének növelése és minőségének javítása, A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a 

hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. 

Az Erasmus+ keretében az Európai Unió támogatásával egyetemek, felsőoktatási intézmények közötti 

megállapodás alapján valósul meg a hallgatói mobilitás. 

Az Erasmus+ tanulmányi mobilitás keretében kiutazó hallgatók képzési szintenként (BA,MA,Dla/Phd) 

legalább 2 hónapot (legfeljebb 12 hónapot, illetve osztatlan képzés esetén legfeljebb 24 hónapot) 

tölthetnek el a Színház-és Filmművészeti Egyetem partneregyetemein. A tanulmányút csak akkor 

valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és a hallgató itthoni 

előmenetelébe beszámítja. 

Az Erasmus+ keretében az is pályázhat, aki az eddigi tanulmányai alatt már igénybe vett Erasmus+ 

támogatást (tanulmányútra vagy szakmai gyakorlatra), de ez esetben e korábbi időszakok (tanulmányi és 

szakmai gyakorlat együttesen, és önköltséges is) beleszámítanak a most megpályázandóba. Összesített 

időtartamuk képzési ciklusonként maximum 12 hónap, osztatlan képzés esetében maximum 24 hónap 

lehet. 

 

2. Az ösztöndíj 

A kiutazás anyagi támogatását a Színház-és Filmművészeti Egyetem biztosítja, a hallgatóval kötött 

támogatási szerződés formájában. A hallgatói támogatási szerződés tartalmazza a pályázott mobilitás 

időtartamát és az ösztöndíj méretékét és kifizetésének feltételeit. 
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Tájékoztatásul, a fogadó-országok függvényében a havi ösztöndíjak a következőképpen alakulnak: 

 

Fogadó ország  

Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Feröer-

szigetek, Svájc, Egyesült- Királyság 

600 € / hó 

Zöld mobilitás 

esetén + 50 EUR és 

+ 4 nap utazási 

költség 

 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, 

Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Andorra, Monaco, San 

Marino, Vatikánvárosi Állam 

600€ / hó 

Zöld mobilitás 

esetén + 50 EUR és 

+ 4 nap utazási 

költség 

 

 

Bulgária, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, 

Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Törökország 

540 € / hó 

Zöld mobilitás 

esetén + 50 EUR és 

+ 4 nap utazási 

költség 

 

 

 

Zöld mobilitás: Az SZFE szorgalmazza és támogatja a zöld mobilitások megvalósítását. Zöld mobilitásnak 

minősül minden utazási forma, ami nem repülő vagy hajóútút. (Pl: Vonat, Busz, közös gépkocsihasználat). 

Az utazási formát az utazási dokumentumokkal, vagy közös gépkocsihasználat esetében nyilatkozattal 

tudják igazolni a résztvevők. Zöld utazási formát igazoló hallgatók további 50 € támogatást igényelhetnek, 

illetve további maximum 4 napnyi megélhetési költséget kaphatnak. 

Hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségi támogatásra pályázhatnak (+ 250 EUR/ hó), a pályázati 

felhívás az SZFE honlapján olvasható: https://szfe.hu/erasmus-aktualis-palyazati-anyagok/  

 

3. Külföldi partnerintézmények a 2023/24-es tanévben 

A 2023/24- tanévre pályázni az SZFE partneregyetemeire lehetséges, amelyek listáját az SZFE honlapján 

találják: https://szfe.hu/erasmus-aktualis-palyazati-anyagok/  

A partnerintézmény kiválasztása hallgató feladata, figyelembe véve, hogy az adott egyetemen az itthoni 

programjához kapcsolódó megfelelő képzésben részesülhet.  

A tanulmányokról, illetve a partnerintézmények oktatási nyelvéről  

• partnerintézményi listán szereplő adatokból 
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• az egyes intézmények internetes oldaláról – ajánlott előzetesen tájékozódni 

Érdemes összevetni a listán szereplő adatokat az intézet honlapján feltüntetettekkel, majd azok 

ismeretében tájékozódni. 

A pályázati határidő után az Erasmus koordinátor végzi a hallgatók nominálását a partnerintézmény felé. 

4. Ki pályázhat? 

Pályázhat, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 

• A hallgató a pályázat beadásának időpontjában fokozatszerzésre irányuló tanulmányokat 

folytat az SZFE BA, MA, vagy doktori képzésében (passzív státuszú is lehet). 

• Az ösztöndíj ideje alatt az SZFE beiratkozott nappali tagozatos (aktív) hallgatója. 

• aki a fogadó egyetem által meghatározott nyelvi követelményeknek megfelel 

Nem pályázhat, aki: 

• az adott képzési szintjén már igénybe vett 12 hónapnyi, osztatlan képzés esetében 24 hónapnyi 

mobilitást (akkor is, ha önköltséggel) 

• az a BA harmadéves hallgató, aki mesterképzésen szeretné folytatni tanulmányait nem pályázhat 

a következő tanévre, mert nem biztos, hogy felvételt nyer a mesterképzésre. 

 

5. Hogyan lehet pályázni? 

Pályázat benyújtási határideje: 2023. április 6., az alábbi űrlap kitöltésével.  

Javasoljuk, hogy tanulmányozza partnerintézményeink listáját, érdeklődjön osztályvezető tanáránál, 

melyik iskolába érdemes pályáznia, illetve készítse elő pályázati dokumentumait. 

A pályázás menete: 

Töltse ki az Erasmus - Tanulmányi Mobilitás 2022_23 űrlapot itt: 

https://forms.office.com/e/R4HepJamdH 

az űrlap kitöltéséhez használja az x.y@hallgato.szfe.hu email címét! 

 

Az űrlaphoz feltöltendő pályázati dokumentumok 

• osztályvezető tanári engedély 

• ha rendelkezésre áll, nyelvtudást igazoló dokumentum, B2 komplex nyelvvizsga, vagy 

szintfelmérő, vagy emelt szintű érettségi 

A fogadó intézmény felé lehet előre készülni angol nyelvű, vagy a fogadóegyetem munkanyelvén 

elkészített önéletrajzzal, motivációs levéllel. Érdemes ellenőrizni a fogadó egyetem honlapját, milyen 

dokumentumokat kérnek a jelentkezéshez.  

 

Az egyetemi értékelést és az ösztöndíjas helyekről a végleges döntést az SZFE Erasmus Bizottsága hozza.  

https://forms.office.com/e/R4HepJamdH
mailto:x.y@hallgato.szfe.hu
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Az eredményekről a hallgatók e-mailben kapnak tájékoztatást  

Az SZFE Erasmus Bizottság által támogatott pályázatokat az Erasmus koordinátor továbbítja a megjelölt 

fogadó intézménynek (nominálás). A fogadó egyetem ezután dönt a hallgató elfogadásáról. Felhívjuk 

figyelmüket, hogy az SZFE által elfogadott pályázat még nem garantálja, hogy a fogadó egyetem is 

sikeresnek ítéli azt.  A fogadó egyetemek a saját szempontjaikat figyelembe véve értékelik a hozzájuk 

beérkező pályázatokat és küldenek értesítést a döntésükről! 

Egyéb tudnivalók: 

A pályázó gondoskodik a külföldi tartózkodása alatti betegség- és balesetbiztosítás meglétéről. Az 

érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya megléte kötelező, valamint mellé kiegészítő biztosítás is 

javasolt.  

Sikeres pályázat esetén az külföldi partneregyetem oktatási nyelvéből Online Nyelvi Támogatás (OLS) 

elvégzése kötelező, eredménye nem befolyásolja az ösztöndíj kifizetését. Erről a későbbiekben-e-mailben 

kapnak tájékoztatást a hallgatók.  A sikeres pályázóknak mobilitásuk befejeztével EU Survey online 

kérdőív kitöltése is kötelező, amelyről szintén e-mailben kapnak tájékoztatást. A kérdőív kitöltésének 

elmulasztása a támogatási összeg részleges vagy teljes visszautalását vonhatja maga után!  

Sikeres pályázat esetén a partnerintézményben felvenni kívánt kurzusokról és azok itthoni 

elismertetéséről minden esetben alapos előzetes egyeztetés szükséges az osztályvezető tanárral és/vagy 

tanulmányi ügyintézővel.  A hozott kreditek elismertetéséről a Kreditátviteli Bizottság dönt, a mobilitás 

után hazahozott dokumentumok alapján. A külföldi tanulmányi mobilitás során minimum 15 ECTS 

teljesítése elvárt.  A külföldi – részképzés vagy áthallgatás formájában – sikeresen lezárt doktori kurzusok 

kreditálásáról a Doktori Iskola vezetőjének javaslatára kreditbeszámítási kérelem útján a Doktori és 

habilitációs Tanács dönt.  

A képzésben előírt tanulmányi kreditpontokból maximum harminc kredit szerezhető meg 

kreditbeszámítással.  

A kurzusok és a kreditek pontosítására a Learning Agreement dokumentum szolgál, melyről a nyertes 

pályázók a későbbiekben kapnak tájékoztatást.   

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!  

 

Erős-Tárczy Zsuzsanna 

           erasmus@szfe.hu 

           T:0630 2817357 


