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                  PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ  2012              

 
 

A pályázat kitöltése elıtt, kérjük, olvassa végig figyelmesen a Pályázati Útmutatót! 
 
 
I. A pályázati őrlap részei 
 
A pályázati őrlap 8 nagyobb egységbıl épül fel, a kitöltés nyelve angol.  
 
1. A hallgató személyi adatai 
 

Vezetéknév  
Keresztnév  
Nem  
Születés ideje Nap / hónap / év sorrendben. 
Nemzetiség  
Személyes e-mail cím vagy 
faxszám 

FONTOS! Akinek még nincs saját e-mail címe, annak 
tanácsoljuk, hogy mindenképpen készítsen egyet, mert az 
értesítések szinte mindig e-mailen történnek. Az sem célszerő, ha 
valaki céges e-mail címet ad meg (pl. ahol dolgozik), mert ahhoz 
nem tud mindig hozzáférni, s így nem kapja meg a szervezık 
értesítı levelét. Nagyon fontos, hogy az e-mail címet helyesen 
adjuk meg! Ha egyáltalán nincs e-mail címünk, faxszámmal is 
pótolhatjuk. 

Egyéb e-mail cím Erre az e-mail címre azért van szükség, ha a hallgató valami 
miatt nem érhetı el a személyes e-mail címén. Itt általában az 
Erasmus koordinátor címét kérik. 

 
2. Egyéb személyi adatok 
 

Tartózkodási lakcím 
(Érvényes ….. –ig) 

Azt a lakcímet kell itt megadni, ahol a hallgató elérhetı. Az utca 
megnevezésnél az utca és házszámot is adjuk meg, és ne 
fordítsuk le angolra az utca, tér, út stb. kifejezéseket! Helyes pl.: 
Arany János út 12/B. 

Telefonszám A tartózkodási lakcímhez tartozó telefonszám. (Mobil számot is 
meg lehet adni.) 

Nyári lakcím 
(Érvényes ….. -ig) 

Csak abban az esetben kell kitölteni az erre vonatkozó részt, ha a 
van eltérés a fent megadott lakcímhez képest. 

Telefonszám A nyári lakcímhez tartozó telefonszám. (Mobil számot is meg 
lehet adni.) 

 
3. Küldı intézmény 
 

Ország  
Intézmény neve Az az intézmény, ahol jelenleg tanul. 
Intézmény Erasmus kódja Az intézmény Erasmus kódja letölthetı a Tempus Közalapítvány 

honlapjáról (www.tka.hu) vagy érdeklıdjön intézményi Erasmus 
koordinátoránál. 

Kar / Tanszék  
Erasmus koordinátor neve A koordinátor adatainál a kari vagy intézményi koordinátor 

adatait kell megadni. Ezeket személyesen kérdezzük meg, vagy 
az egyetem / fıiskola honlapjáról töltsük le. 
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Erasmus koordinátor e-mail 
címe, telefonszáma, faxszáma  

 

 
4. Fogadó intézmény (tanulmányok esetén) 
 

Ország  
Intézmény neve Az az intézmény, ahol az Erasmus tanulmányait fogja folytatni. 
Intézmény Erasmus kódja A fogadó intézmény Erasmus kódjáról érdeklıdjön intézményi 

Erasmus koordinátoránál. 
Kar / Tanszék  
Erasmus koordinátor neve A fogadó intézmény koordinátorának adatairól érdeklıdjön az 

itthoni kari vagy intézményi koordinátorától vagy a fogadó 
egyetem / fıiskola honlapjáról töltsük le. 

Erasmus koordinátor e-mail 
címe, telefonszáma, faxszáma 

 

 
5. Fogadó intézmény (gyakorlat esetén) 
 

Ország  
Fogadó szervezet neve Az a szervezet, ahol a hallgató az Erasmus gyakorlatát fogja 

folytatni. 
Fogadó szervezet 
kapcsolattartójának neve 

A fogadó intézmény kapcsolattartójának adatairól érdeklıdjön az 
itthoni kari vagy intézményi koordinátorától vagy a fogadó 
intézmény honlapjáról töltsük le. 

Fogadó szervezet 
kapcsolattartójának e-mail címe, 
telefonszáma, faxszáma 

 

 
6. Erasmus tanulmányi vagy gyakorlati idıszak 
 

Idıtartama A tanulmányút hosszát hónapokban kell megadni, pl. 5 (ez 5 
hónapot jelent) Ebbe nem tarozik bele az EILC kurzus! 

Az Erasmus tanulmányút / 
gyakorlat kezdete 

Nap / hónap / év sorrendben. 

A tanulmányterület kódja Minden tanulmányterülethez tartozik egy kód, ami alapján be 
lehet azonosítani, ezt a Tempus Közalapítvány honlapjáról 
tölthetjük le (www.tka.hu), illetve az intézményi koordinátorhoz 
fordulhatunk segítségért. Szakmai gyakorlatoknál ezt a részt nem 
kell kitölteni. 

 
7. Nyelvtudás  
 

Az EILC kurzus nyelve Mivel a pályázatnak az a célja, hogy a kevésbé beszélt nyelveket 
népszerősítse, és ezek elsajátítását segítse, a pályázatba az adott 
ország anyanyelvét kell beírni, akkor is, ha az oktatás nem azon a 
nyelven folyik majd az Erasmus tanulmányút alatt, hanem pl. 
angolul. 

Nyelvi kompetencia 
I (kezdı); II (haladó) 

Az EILC kurzus nyelvének ismeretére kérdez rá (kezdı vagy 
középhaladó). A nyelvtudás szintje azért fontos, mert a 
kurzusokat általában kezdı és középhaladó szinten is 
meghirdetik, és ez a csoportok felosztásánál játszhat szerepet. 
Néhány országban elıfordulhat azonban, hogy csak kezdı 
kurzust indítanak.  

A nyelvtanulás célja Röviden leírni, hogy a tanulni kívánt nyelv elsajátításának mi a fı 
motivációja. 
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8. A választott EILC kurzus 
 

 Szervezı intézmény Dátum (… -
tól … -ig) 

1. EILC 
szervezı 
intézmény 

Az adott ország EILC szervezıi közül kettıt lehet megjelölni, ahol a 
pályázó részt szeretne venni a kurzuson. Ha valakit nem fogadnak az 
elsı helyen, akkor annak még van esélye, hogy a második helyre 
felvételt nyerjen. Mivel néhány intézményben több alkalommal is 
szerveznek kurzusokat, ezért feltétlenül jelöljék meg, hogy melyik 
idıpontban szeretnének részt venni a kurzuson. A 2012/2013-as 
tanévben szervezı intézmények listáját az Európai Bizottság 
honlapján találják:  
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm 

 

2. EILC 
szervezı 
intézmény 

Mindenképpen érdemes egy második lehetıséget is bejelölni, mert 
nem mindig sikerül helyet kapni az elsı helyen megjelölt 
intézményben. 

 

Bármelyik Ha valakinek nincsenek preferenciái a kurzusokat illetıen, akkor ezt 
kell bejelölni. 

 

 
A pályázat kitöltésénél kérjük, hogy 

- használjon számítógépet (a kézzel írott pályázatokat nem tudjuk elfogadni)! 
- használjon ékezeteket (különösen a személyes adatok megadásánál)! 
- ne használjon csupa KAPITÁLIS BETŐT! 
- minden pályázó csak egyszer töltse ki a jelentkezési lapot! 

 
 
II. A pályázattal szemben támasztott formai követelmények 
 
A pályázat formai hibásnak minısül, ha 
 

- a pályázati határidı után lett a pályázat továbbítva elektronikusan a küldı intézményhez  
- a pályázati határidı után érkezett be postai úton a küldı intézményhez (nem a postára adási határidı 

számít, hanem a beérkezési!). (Amennyiben az intézmény engedélyezi személyesen is be lehet a 
pályázatot nyújtani. 

- a pályázat csak elektronikusan, vagy csak postai úton érkezett be 
- a pályázatot nem írta alá a hallgató 
- a pályázat hiányosan van kitöltve 
- a hallgató olyan országba vagy fogadóintézménybe pályázik, ahol nem szerveznek EILC kurzust 

(pl., Ausztria, Franciaország, Írország, Nagy-Britannia, Németország)  
- a hallgató által beírt kurzusidıpont nem egyezik meg a szervezık által kínált kurzusidıponttal. 

 
 
Figyelem! A határidıre benyújtott és formailag megfelelı pályázatokat a küldı intézmény továbbítja a 
szervezı intézményeknek, és ık minısítik a pályázatot. A hallgató által közvetlenül a szervezıknek 
továbbított pályázatok nem támogathatók! 


