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Kedves Erasmus+ Pályázó! 

Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezése, 

amely több millió ember életére van közvetlen hatással. Sikerességét mutatja, 

hogy az amerikai TIME magazin az Európai Unió 20 legjelentősebb vívmánya közé 

sorolta a Római Egyezmény 50. évfordulója alkalmából. 

A személyes fejlődés, a karrierépítés valamint a nyelvtudás szempontjából egy 

külföldön töltött szemeszternek vagy szakmai gyakorlatnak rendkívül nagy 

jelentősége van. Egyetemünk célkitűzése ezért az, hogy minél több hallgató 

élhessen ezzel a lehetőséggel. 

Jelen hallgatói információs kézikönyv célja, hogy segítse a hallgatói mobilitási 

pályázatok elkészítését, ötleteket és tanácsokat adjon a külföldön eltöltött 

szemeszter vagy szakmai gyakorlat idejére. 
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Az Erasmus+ program általános leírása 

Az Erasmus+ az Európai Unió: oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató 

programja. 

Az Erasmus+ az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, 

mely több mint 2,7 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. 

Az Nyíregyházi Egyetem hallgatói a programoktól függően tanulmányi célú és 

szakmai gyakorlat mobilitási tevékenységben vehetnek részt. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 vagy 24 

hónapra (képzési szintjének megfelelően) kaphat Erasmus+ ösztöndíjprogramban 

lehetőséget képzési szintenként (részképzés/tanulmányi és szakmai gyakorlati 

mobilitást összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett 

Erasmus+ részképzésben (tanulmányi) és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem 

használta ki a 12 hónapos Erasmus+ időtartalmat, akkor újra pályázhat. Azok a 

mesterképzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinten 

már voltak Erasmus+ hallgatók. 

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap, szakmai gyakorlat esetében 2 

hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországától.  

A mobilitási tevékenységeket különböző programok keretében lehet megvalósítani. 

A pályázók az EU tagországaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, 

Törökországba és Macedóniába utazhatnak, azokba az intézményekbe, amelyekkel 

az egyetem intézményközi szerződést kötött. 

  



 
 

 
 

A Campus Mundi program általános leírása 

A magyar főiskolai és egyetemi hallgatók nemzetközi mobilitását elősegítő kiválósági 
programot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-tól. 

A program keretében féléves részképzésre (tanulmányi), szakmai gyakorlatra és rövid 
tanulmányútra pályázhatnak a kiváló teljesítményt elérő hallgatók. 

Féléves részképzésre az egyetem szerződéses partnereivel folytatott csereprogram 
keretében lehet pályázni. 

A Campus Mundi finanszírozás feltétele a sikeres intézményi pályázat. Az Erasmus+ 
intézményekbe pályázók Erasmus+ zero grant jogviszonnyal, de az Erasmus+ 
programhoz képest magasabb összegű ösztöndíjjal végezhetik el mobilitási 
programjukat. 

A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz (TKA) kell benyújtani.  

https://scholarship.hu/login  

Mivel az intézményi pályázat elbírálása adott időszakban történik, míg a Campus 
Mundi ösztöndíjra folyamatos a jelentkezés, az érdeklődők az Erasmus+ pályázatban 
megjelölt intézményekkel pályázhatnak. 

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra a 

Tempus Közalapítvány jelentkezési rendszerében. A pályázathoz lehet kiegészítő 

támogatást igényelni a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő hallgatók 

részére. 

Sikeres intézményi pályázat birtokában szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet 

jelentkezni a Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázati rendszerében az 

intézményi jóváhagyás után. Szakmai gyakorlat esetén is javasoljuk az Európán kívüli 

fogadóhelyek felkutatását. 

További információ: http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 
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Az Erasmus+ program tanulmányi mobilitás részvételének 

feltételei 

Az Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgatók 

valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy 

teljes szemesztert valamely partnerintézményünkben töltsék el. A külföldön 

folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és 

szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növelheti a 

munkaerő-piaci versenyképességét. 

Az ösztöndíjra jelentkezésének alapvető feltételei: 

Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

˗ Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal rendelkező 

felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói (az egyetem alap-, mester, 

osztatlan képzéseiben résztvevő) 

˗ Akik hallgatói jogviszonyban állnak az egyetemmel nappali vagy levelező 

tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív hallgatói státusszal rendelkeznek 

˗ Akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás 

időpontjában elegendő egy lezárt félévet birtokolni) 

˗ Magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési 

engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók 

˗ Az (intézményi) elbíráláson megfelelt 

Időtartalom a pályázatra vonatkozóan: 

˗ A mobilitás időtartama: egy tanulmányi félév (3-5 hónap) 

˗ Ennek hosszát a partneregyetem időbeosztása határozza meg 

˗ Az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbíthatók a második 

félévre. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és a küldő intézmény 

koordinátorának. Hosszabbítás esetén a koordinátoroknak (küldő és fogadó 

egyetem) a tervezett mobilitás (mobilitásnak befejező dátuma) előtt 2 hónappal 

jelezni kell. 

˗ A hallgató egy képzési ciklusban többször is részt vehet tanulmányi célú 

mobilitásban és/vagy szakmai gyakorlaton, maximum 12 hónapig 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ösztöndíjról kiegészítő információk: 

˗ A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk 

összes költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes 

felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre kell tájékozódniuk a várható 

kiadásaikról! 

˗ A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs és 

vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. 

könyvtárhasználati díj. Ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet 

tájékozódni. 

˗ A pályázó önköltségen is vállalhatja a tanulmányi mobilitást. 

Támogatási összegek: 

Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ. 

Az európai országokat három csoportban sorolták megélhetési költség szerint, így 

három ösztöndíjráta létezik: 420 €, 470 €, 520 € havonta. 

Az ösztöndíjak számításánál az Európai Bizottság által szabott irányelv a támogatás 

napi alapú elszámolása, amely a partnerintézmények által megszabott dátumokon 

alapul. Így a töredék hónapokra nem teljes havi ösztöndíjat kapnak a hallgatók. 

A mobilitás időtartamát hazautazás előtt a partnerintézmény igazolja. Amennyiben 

ez jelentősen (több mint 5 nappal) eltér a támogatási szerződésben meghatározott 

időtartamtól, úgy szerződésmódosításra kerülhet sor, ami a támogatási összeg 

változását vonhatja maga után. 

Országonkénti ösztöndíjráták 

Ausztria 470 € Horvátország 420 € Olaszország 470 € 

Belgium 470 € Írország 520 € Portugália 470 € 

Bulgária 420 € Izland 520 € Románia 420 € 

Ciprus 470 € Litvánia 420 € Spanyolország 470 € 

Cseh Köztársaság 420 € Luxemburg 520 € Svédország 520 € 

Dánia 520 € Lengyelország 470 € Szlovénia 420 € 

Egyesült Királyság 520 € Lettország 420 € Szlovákia 420 € 

Észtország 420 € Liechtenstein 520 € Szerbia 420 € 

Finnország 520 € Málta 470 € Törökország 420 € 

Franciaország 470 € Macedónia 420 €  

Görögország 470 € Norvégia 520 €  

Hollandia 470 € Németország 470 €  



 
 

 
 

 

Szociális alapú kiegészítő támogatás: 

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, 

amely havi 200 € többlettámogatást jelent. 

A szociális kiegészítő támogatásra a Tempus Közalapítvány által megadott 

formanyomtatvány benyújtásával lehet pályázni, a TKA által meghirdetett 

időszakokban: általában májusban és októberben. A pályázatokat az intézmény által 

megszabott határidőig az Erasmus+ koordinátorhoz lehet benyújtani. A pályázatokat 

a Tempus Közalapítvány bírálja el. 

Európán kívüli országokba történő utazás (nemzetközi kreditmobilitás) esetében 

szociális alapú kiegészítő támogatásra nincs lehetőség pályázni. 

Kiegészítő támogatás a tartós betegségben szenvedő és fogyatékkal élő hallgatók 

részére: 

Pályázatokat lehet benyújtani kiegészítő támogatásra az Erasmus+ koordinátornál. 

Részletes információ a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport honlapján található. 

Célországok: 

A pályázók az EU tagországaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, 

Törökországba és Macedóniába utazhatnak, azokba az intézményekbe, amelyekkel 

az egyetem intézményközi szerződést kötött. 

Az Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport partnerintézményeinek 

listája külön fejezetben található. 

 

  



 
 

 
 

 

A hallgatók jogai és kötelezettségei 

1. A hallgatók a külföldi részképzés alatt ugyanúgy az Nyíregyházi Egyetem 

beiratkozott, teljes jogú hallgatói, így jogosultak a nekik járó szociális 

támogatásra, tanulmányi ösztöndíjakra vagy egyéb hitel folyósítására. 

2. A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon 

jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatójának járnak. 

3. A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek eleget kell 

tenniük. 

4. A hallgatónak kötelessége az intézményekkel kötött szerződések szabályait és 

előírásait betartani. 

5. A hallgatónak jeleznie kell minden, a tanulmányi szerződésével kapcsolatos 

változást a küldő és a fogadó intézménynek. A támogatási szerződéssel 

kapcsolatos változásokat szintén jeleznie kell a küldő intézmény 

koordinátorának. 

6. A hallgató kötelessége a külföldi tanulmányai alatt a fogadó intézmény 

szabályainak betartása. 

7. A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön 

kiadványt adott ki.  

8. A hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus Hallgatói Charta tartalmazza. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/applicants/student-charter_hu 
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Teendők kiutazás előtt 

Támogatási szerződés: A nyertes pályázókkal az egyetem támogatási szerződést köt, 

amelyben rögzítik a külföldi tartózkodás időtartamát, az ösztöndíj összegét, az 

átutalás módját és idejét. 

Learning Agreement (röviden LA): A hallgatók kiválasztják a partnerintézményben 

felvenni tervezett tárgyakat, valamint azokat az itthoni tantárgyakat, amelyek helyett 

ezeket el akarják ismertetni (szabadon választható kurzusokat is meg lehet adni). A 

kiválasztott tárgyak az ún. Learning Agreement-ben kerülnek rögzítésre. Az „LA” a 

hallgató, a fogadóintézmény, illetve az Nyíregyházi Egyetem 

koordinátorának/képviselőjének aláírásával válik érvényessé. 

Tárgyak módosítása: A kiválasztott tárgyak módosítására a félév során van lehetőség, 

ezt azonban jelenteni kell mind az Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ koordinátorának, 

mind a partner koordinátoránál. A módosításokról szóló dokumentumot szintén 

mindhárom fél aláírja. 

Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi tanfolyam: A hallgatók az ösztöndíj elnyeréséről 

szóló határozatuk kézhezvételét követően linket kapnak egy kötelezően kitöltendő 

online nyelvi teszthez. Az eredmények alapján a hallgatók licenszet kaphatnak egy 

ingyenes online nyelvi tanfolyamhoz. 

Kedvezményes tanulmányi rend: Ennek igényléséről a hallgató önállóan köteles 

gondoskodni. 

Tantárgyak felvétele az Nyíregyházi Egyetemen: A kiutazás előtt vagy a félév elején a 

hallgatók kötelesek felvenni az Nyíregyházi Egyetemen az adott félévben esedékes 

tantárgyaikat, amelyeket a külföldi tárgyaik mellett teljesíteniük kell. Ajánlott a hazai 

oktatók felkeresése a félév elején, illetve célszerű tisztázni a tantárgyak teljesítésének 

menetét. 

 

  



 
 

 
 

 

Teendők hazaérkezés után 

Transcript of Records: A külföldön elvégzett kurzusokról a partnerintézmény egy ún. 

Transcript of Records dokumentumot állít ki. Ez a dokumentum az alapja az 

elvégzett kreditek elismerésének, így ezt el kell juttatnod az 

Erasmus+koordinátorodhoz. A kreditek elismerése az intézmény szabályzata szerint 

kötelező. 

Certificate of Attendance: Amennyiben a Transcript of Records nem tartalmazza a 

mobilitás befejezésének időtartamát, úgy erről egy külön igazolást kell kérni. 

Online beszámoló (EU Survey): A mobilitás végén a hallgatók e-mailben kapnak 

linket egy online beszámolóhoz, amelynek kitöltése kötelező. Ezt a beszámolót az 

Európai Bizottság online rendszerében rögzítik. 

Szöveges (élmény) beszámoló: Intézményi szinten elvárás egy 2-5 oldalas szöveges 

beszámoló benyújtása fényképekkel párosítva. Ebben olyan hasznos információkat 

is várunk, amelyek segíthetik a későbbi pályázó hallgatók intézmény választását. 

Kreditátviteli kérelem (ECTS): A hallgatóknak el kell ismertetniük külföldön 

teljesített kreditjeiket, ami a Learning Agreement és a Transcript of Records alapján 

történik. 

 

  



 
 

 
 

Az Erasmus+ program szakmai gyakorlati mobilitás részvételének 

feltételei 

A program célja, hogy a hallgatók külföldön teljesíthessenek szakmai gyakorlatot, és 

ehhez ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A külföldön teljesített gyakorlat célja a 

hallgató képzési programjának megfelelő munkatapasztalat szerzése, mely 

beszámítható a tantervbe, kötelezően teljesítendő gyakorlatnak. 

Sikeres pályázás esetén a hallgatók kötelesek önállóan megszervezni a gyakorlati 

programjukat a kiválasztott intézménnyel. 

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei 

Pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

1. Az egyetem alap-, mester, osztatlan képzéseiben részt vevő hallgatói 

2. Magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési 

engedéllyel rendelkező vagy menekült státuszú hallgatók 

3. Elsőéves hallgatók (itt nem feltétel a két lezárt félév) 

4. Végzős hallgatók (a záróvizsgát követő egy évben teljesíthető gyakorlat) 

5. Már korábban Erasmus+ mobilitási programban részt vett hallgatók 

(amennyiben a korábban teljesített mobilitási programjai, valamint a pályázott 

tevékenység ideje összesen nem haladja meg a 12 hónapot). 

Követelmények: 

1. Megfelelő nyelvtudás. 

2. A célintézménynek megfelelő tanulmányi szakirány. 

Előnyt jelenthet: 

1. A kiemelkedő tanulmányi átlag 

2. A megfelelő szakmai motiváció 

Időtartalom 

A mobilitás időtartama 2–12 hónap lehet. Ezt 

befolyásolja, hogy a fogadó intézmény/cég 

mennyi időre látja vendégül a hallgatót. 

Egy képzési ciklusban a hallgató maximum 12 

hónapig vehet részt mobilitási programban. 

Tehát az is pályázhat szakmai gyakorlatra, aki 

korábban már részesült Erasmus ösztöndíjban! 

 

  



 
 

 
 

Ösztöndíj 

A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk 

összes költségét. A támogatási összeg nem minden esetben fedezi az összes felmerülő 

költséget, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról! A 

pályázó önköltségen is vállalhatja az Erasmus+ programban való részvételt. 

Támogatás összege 

Az ösztöndíjak mértéke a célországtól és a tartózkodás időtartamától függ.  

Az országokat három csoportba sorolták megélhetési költség szerint, így három 

ösztöndíjráta létezik: 520 €, 570 €és 620 € havonta. 

Ország ráták 

Ausztria 570 € Liechtenstein 620 € 

Belgium 570 € Litvánia 520 € 

Bulgária 520 € Luxemburg 620 € 

Ciprus 570 € Macedónia 520 € 

Cseh Köztársaság 520 € Magyarország 520 € 

Dánia 620 €  Málta 570 € 

Egyesült Királyság 620 € Németország 570 € 

Észtország 520 € Norvégia 620 € 

Finnország 620 € Olaszország 570 € 

Franciaország 570 € Portugália 570 € 

Görögország 570 € Románia 520 € 

Hollandia 570 € Spanyolország 570 € 

Horvátország 520 € Svédország 620 € 

Írország 620 € Szlovákia 520 € 

Izland 620 € Szlovénia 570 € 

Lengyelország 520 € Szerbia 520 € 

Lettország 520 € Törökország 520 € 

Hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásra, 

amely havi 100 € többlettámogatást jelent. Kiegészítő támogatás a tartós betegségben 

szenvedő és fogyatékkal élő hallgatók részére. Pályázatokat lehet benyújtani 

kiegészítő támogatásra az Erasmus+ koordinátorhoz. Részletes információ az 

egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport honlapján található.  



 
 

 
 

Célországok, gyakorlati helyek 

A pályázók az EU tagországaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, 

Törökországba és Macedóniába utazhatnak. 

Szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni: vállalkozásokhoz, privát vagy 

közintézményekhez, ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási intézményekhez. 

Szakmai gyakorlati hely keresése: önállóan: ez esetben a hallgató veszi fel a 

kapcsolatot a partnerintézménnyel, és az intézmény jóváhagyása után megjelölheti 

azt pályázata beadásakor. 

(Online kereső: https://erasmusintern.org/traineeships ) 

A választott szakmai gyakorlati helynek minden esetben illeszkednie kell a hallgató 

képzési programjához! 

 

  

https://erasmusintern.org/traineeships


 
 

 
 

Teendők kiutazás előtt 

Támogatási szerződés: A nyertes pályázókkal az egyetem támogatási szerződést köt, 

amelyben rögzítésre kerül az ösztöndíj összege, az átutalás módját és ideje. 

1. A szakmai gyakorlat programját az ún. Learning Agreement for Traineeships-

ben (LA) rögzítik. Az „LA” a hallgató, a fogadóintézmény, illetve az 

Nyíregyházi Egyetem képviselőjének aláírásával válik érvényessé. 

2. Online nyelvi teszt (OLS), nyelvi tanfolyam: A hallgatók az ösztöndíj 

elnyeréséről szóló határozatuk kézhezvételét követően linket kapnak egy 

kötelezően kitöltendő online nyelvi teszthez. Az eredmények alapján a 

koordinátor a hallgatók licenszet kaphatnak egy ingyenes online nyelvi 

tanfolyamhoz, amelynek elvégzése kötelező. 

3. A tantárgyak felvétele a Nyíregyházi Egyetemen: Amennyiben a hallgatók a 

félév közben teljesítik gyakorlatukat, kötelesek felvenni a Nyíregyházi 

Egyetemen esedékes tantárgyaikat, amelyeket el kell végezniük. Ajánlott a 

hazai oktatók felkeresése a félév elején, illetve célszerű tisztázni a tantárgyak 

teljesítésének menetét. 

Teendők hazautazás/hazaérkezés után 

1. Certificate of Attendance: A fogadó intézménynek az elvégzett gyakorlatról 

igazolást kell kiállítania, amely tartalmazza a mobilitás kezdésének és 

befejezésének időpontját. Ezt az Erasmus-koordinátorodhoz kell eljuttatnod. 

2. Learning Agreement (röviden LA): After the Mobility kitöltve, aláírva, 

pecsételve. 

3. Online beszámoló (EU Survey): A mobilitás végén a hallgatók e-mailben 

kapnak linket egy online beszámolóhoz, amelynek kitöltése kötelező. Ezt a 

beszámolót az Európai Bizottság online rendszerében rögzítik. 

4. Szöveges (élmény) beszámoló: fotóval párosítva: A jövőbeni kiutazó hallgatók 

minél több/jobb tájékoztatása érdekében. 

 

  



 
 

 
 

ESN (Erasmus Student Network) 

Az ESN feladata a beérkező külföldi hallgatók segítése (fogadó egyetem) való 

utazásuk előtt és itt tartózkodásuk alatt is. A mentorok fogadják az érkező diákokat, 

számos programot szerveznek nekik, de tanulmányi ügyeikben és a mindennapi 

életben is segítik őket. 

ESN - mentorként a hallgatók tapasztalatot szerezhetnek az erasmusos életről, 

gyakorolhatják a nyelvet, számos új barátra tehetnek szert és nem utolsósorban egy 

aktív közösség tagjává válnak. 

Mobility Passport 

Ez az igazolvány Európa-szerte elismert és használt okmány, amely egységes és 

mindenki számára ingyenesen elérhető. Célja, hogy a külföldi tanulmányutakon, 

szakmai gyakorlatokon vagy önkéntes programokon szerzett készségeidet hitelesen 

igazolja. Ez hasznos lehet a jövőbeni munkakeresés során is. 

1. A dokumentumot a Nemzetközi Europass Központ honlapján igényelheted: 

www.europass.hu » Mobilitási igazolvány menüpont » Mobilitási igazolvány 

igénylés 

2. Az igazolás magyar, angol, német és francia nyelven igényelhető, és aláírásra 

el kell juttatni az érintett intézmények koordinátoraihoz. 

További tájékoztatásért a Tempus Közalapítványhoz fordulhatsz: 

E-mail: europass@tpf.hu 

Telefon: +36-1-236-5050 (ügyfélszolgálat 9 és 13 óra között) 

Az Europass mobilitási igazolványról részletes tájékoztató és minták: 

www.europass.hu 

 

 



Partnerlista - Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Csoport 

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási 

intézmények. 

AUSZTRIA 
Fachhochschule St. Pölten 
 
BELGIUM 
HEB-ISTI Institut Supérieur des Tradacteurs 
et Interprétes  
Haute Ecole Paul-Henri Spaak  
 
BULGÁRIA 
Varna Univercity Management 
 
CSEH KÖZTÁRSASÁG 
Tecnical University of Liberec  
 
FINNORSZÁG 
Kajaani Polytechnic  
University of Jyväskylä  
University of Oulu  
 
GÖRÖGORSZÁG 
University of Ioannina 
 
HORVÁTORSZÁG 
University of Osijek   
 
LENGYELORSZÁG 
Uniwersytet Rzeszowski  
Krakkói Akadémia Andrzej Frycz 
Modrzewski  
Poznan Műszaki Egyetem  
Poznani Bölcsésztudományi és újságíró iskola  
Podhalanska State Higher Vocational School  
Sziléziai Egyetem, Katowice 
II. János Pál Katolikus Egyetem, Lublin 
Krakkói Ignationum Egyetem  
Üzleti és egészségügyi tudományok 
akadémiája  
 
LITVÁNIA 
Siauliai Egyetem 
SMK University of Applied Social Sciences 
 
ÉSZAK - MACEDÓNIA 
Goce Delcev Egyetem 
 
NAGY-BRITANNIA 
Wolverhampton Egyetem  
 
NÉMETORSZÁG 
Humboldt Egyetem 
Hochschule für Music und Theater 
Ludwigsburg-i Egyetem 

NÉMETORSZÁG 
Freiburg Oktatási Egyetem   
Otto Friedrich Egyetem 
 
OLASZORSZÁG 
Trieszt-i Egyetem  
 
PORTUGÁLIA 
Castelo Politechnikai Egyetem  
Braganca-i Egyetem 
Évora-i Egyetem  
Minho-i Egyetem 
Porto-i Egyetem 
 
ROMÁNIA 
Kolozsvári Műszaki Egyetem (Nemzeti 
Kutatási és Oktatási Egyetem)  
Kolozsvári Műszaki Egyetem 
Nagyváradi Egyetem 
Partiumi Keresztény Egyetem 
“Vasile Goldis” Aradi - Nyugati Egyetem  
Temesvári Politechnikai Egyetem  
Brassó Erdélyi Egyetem  
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  
Iasi Egyetem 
Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Kolozsvári Képzőművészeti és 
Formatervezési Egyetem   
Universitatea din Bucarest 
„Eftimie Murgu” University of Resita 
 
SPANYOLORSZÁG 
Extremadura Egyetem 
Jaume Egyetem 
 
SVÉDORSZÁG 
Gävle Egyetem 
 
SZLOVÁKIA 
Kassai Pavol József Safárik Egyetem  
Eperjesi Egyetem 
Selye János Egyetem 
 
SZLOVÉNIA 
University of Ljubljana 
 
TÖRÖKORSZÁG 
Karadeniz Műszaki Egyetem  
Mustafa Kemal Egyetem 
Abant Izzet Baysal Egyetem 
Osmaniye Korkut Ata Egyetem 
Bülent Ecevit Egyetem 



 

 
 

  

 

Elérhetőség: Nyíregyházi Egyetem 

 Nemzetközi Kapcsolatok Csoport 

 „A” épület 27-es iroda 

 

Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai:  

 

Dudás Éva:  dudas.eva@nye.hu 

Erasmus+ koordinátor 

 

Zsitnyár László: zsitnyar.laszlo@nye.hu 

Németh Vivien: nemeth.viven@nye.hu 

Általános információk: international.center@nye.hu 

 

Hasznos Linkek: 

http://www.nye.hu/international/ 

https://tka.hu/ 
https://erasmusintern.org/traineeships 
http://europass.hu/europass-oneletrajz 
https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 
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