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Köszöntő

Szalmáné Dr. Csete Mária, 

BME GTK

nemzetközi dékánhelyettes



Nemzetközi 
tapasztalatok 

felértékelődése

Globalizáció az 
üzleti élet 

meghatározó 
tényezője

Munkavállalók 
elvárásai, 

élettapasztalat, 
élmények 

Külföldi és hazai 
képzési, ill. 
ösztöndíj 

lehetőségek 



GTK-S HALLGATÓKNAK IS

9 partneregyetem

Különböző típusú programok, kurzusok, közösségek

Mikrotanúsítvány, diplomamelléklet, (hosszú táv: 
közös diploma)

Aktuális programok: https://eelisa.eu/

News&Events; For students; 

Communities: hallgatók is csatlakozhatnak, rövid 
mobilitási lehetőségek: Communities - EELISA

Jelentkezési határidő: a programtól függ

EELISA európai egyetemi szövetség
(European Engineering Learning Innovation 
and Science Alliance)

https://eelisa.eu/
https://eelisa.eu/communities/


PROGRAM

15:00 – 15:05
Köszöntő – Nemzetközi mobilitási infónap

Szalmáné Dr. Csete Mária, BME GTK, nemzetközi dékánhelyettes

15:05 – 15:35
Európán belüli ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj és szakmai gyakorlat 

Dr. Tóvölgyi Sarolta, BME GTK, egyetemi adjunktus

15:35 – 15:40
Európán kívüli ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj és szakmai gyakorlat 

Dr. Tóvölgyi Sarolta, BME GTK, egyetemi adjunktus

15:40 – 15:55

Egyéb nemzetközi lehetőségek

Dr. Tóvölgyi Sarolta, BME GTK, egyetemi adjunktus

Szabó Gina, BME GTK HK, Külügyi referens

15:55 – 16:15 Kérdések és válaszok



ERASMUS+ 
Tanulmányi 

ösztöndíj 

ERASMUS+ 
Szakmai 
gyakorlat

Dr. Tóvölgyi Sarolta
BME GTK
Erasmus koordinátor



ERASMUS+ 

Európán belüli 

tanulmányi ösztöndíj



PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: TANULMÁNYI MOBILITÁS

LINK: HTTP://NKI.BME.HU/ERASMUS/RESZKEPZES/2023_24

 BME beiratkozott hallgatója

 két aktív félévre bejelentkeztek és legalább 52 kreditet
megszereztek

 a külföldi fogadóintézmény által előírt, meglévő nyelvvizsga
bizonyítvánnyal igazolt nyelvismerettel rendelkeznek. Minimum
követelmény a B2-es szintű nyelvvizsga az oktatás nyelvén.

 minimális időtartama 3 hónap maximális pedig tanulmányi
szintenként 12 hónap (osztatlan képzés esetén 24 hónap).

 teljes mobilitási időszak alatt a BME-n aktív státuszban kell lennie

 mobilitási időszak alatt félévente a fogadó intézményben legalább
15 ECTS kreditet kell teljesíteni.

http://nki.bme.hu/ERASMUS/RESZKEPZES/2023_24


PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 Az ERASMUS+ pályázatot elektronikus formában a Neptun
rendszerben (064 Jelentkezési lap Erasmus tanulmányi ösztöndíjra
pályázat) kell kitölteni és leadni

 PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 05. 22:00h

 legfeljebb 5 külföldi felsőoktatási intézmény megjelölésére van
lehetősége

 A pályázat során csak azon felsőoktatási intézmény vehető
figyelembe:

 amely a pályázó adott szakjának hallgatói számára megfelelő
tantárgykínálatot biztosít

 amely oktatási nyelvének az intézmény által előírt szintű
ismeretét a pályázó igazolni tudja nyelvvizsga-bizonyítvánnyal

 A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség

 A pályázat érvénytelennek minősül, ha a pályázó: a pályázati
felhívásban szereplő, kötelezően benyújtandó melléklet(ek)et
nem csatolta.



PÁLYÁZAT TARTALMA

oktatás nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítvány,
Neptun rendszerben rögzítve.

a pályázó önéletrajzát magyarul és a választott intézmény(ek)
oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné.

motivációs levelet magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási
nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné; a motivációs
levélben röviden indokolja meg, hogy miért választotta a megjelölt
intézmény(eke)t.

a pályázó tervezett, legalább 15 ECTS kreditnyi előzetes tanulmányi
vagy programtervét

egyéb tevékenységeket igazoló dokumentumok

azon mesterszakos hallgatók, akik nem a BME-n végezték alapszakos
tanulmányaikat és még nem rendelkeznek legalább egy lezárt félévvel,
pályázatukhoz csatolják az alapszakos - hitelesített - leckekönyvüket,
vagy törzslapkivonatot, ami tartalmazza a kumulált korrigált
kreditindexet, (ennek hiányában formai hibás lesz a pályázatuk)



ÖSZTÖNDÍJAK



ERASMUS KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg
hallgatók kiegészítő támogatása

E-mail cím: erasmus.kieg@bme.hu



ERASMUS+ 

Európán belüli

szakmai gyakorlat



ERASMUS SZAKMAI GYAKORLAT 

STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (SMT)

LINK: http://nki.bme.hu/SZAKGYAK

Folyamatos pályázási lehetőség

Időtartam: 2-12 hónap, osztatlan képzés esetén maximum 
24 hónap

Frissen diplomát szerzett hallgatók a végzésük utáni 
évben is részt vehetnek szakmai gyakorlaton

Több mobilitás is lehetséges egy tanulmányi cikluson belül

Minden tanulmányi szinten lehet pályázni

Mobilitás teljes időtartama alatt aktív jogviszony 
szükséges

http://nki.bme.hu/SZAKGYAK


ERASMUS SZAKMAI GYAKORLAT PÁLYÁZÁS MENETE

 Célintézmény keresése önállóan. 

 Előzetesen tájékozódni szükséges a szálláslehetőségekről, 
megélhetési költségről

 Learning Agreement aláíratása

 Pályázat benyújtása e-mailben

 Szakmai bírálat a kari Erasmus koordinátor által történik (a 
tevékenység kapcsolódjon a tanulmányi területhez)

 Formai bírálatot Erasmus koordinátor végzi

 Nyertes hallgatóknak kötelező biztosítást kötni (felelősségbiztosítás 
is)

 Szerződéskötés

 Kiutazás



ERASMUS SZAKMAI GYAKORLAT EGYÉB FONTOS INFÓK

 Nem intézményi feltétel a nyelvvizsga és a minimum tanulmányi átlag

 Ha fizetést kap a cégnél, abban az esetben is jár az ösztöndíj

 A fogadó cég ellenőrizheti a nyelvtudást, kérhet nyelvvizsga 
bizonyítványt

 Beszámítható a tanulmányokba: 049B Neptun kérvényen

 Abban az esetben is lehet jelentkezni, ha nincs a mintatantervben 
szakmai gyakorlat

 Diploma utáni szakmai gyakorlatnál abszolválás előtt, aktív 
jogviszony alatt lehet beadni a pályázatot. Abszolválást követő egy 
éven belül lehet teljesíteni a gyakorlatot.



ERASMUS SZAKMAI GYAKORLAT

 750 EUR/hó: Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, 
Luxemburg, Norvégia, Svédország

 750 EUR/hó: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, 
Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

 690 EUR/hó: Bulgária, Cseh Köztársaság, Észak-Macedón Köztársaság, 

 Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

 700 EUR/hó: EU-n kívüli országokba (Partnerországokba)

Ösztöndíjak (változhat)



Európán kívüli 

ERASMUS+ 

tanulmányi ösztöndíj 

és szakmai gyakorlat



ERASMUS+ EURÓPÁN KÍVÜLI MOBILITÁS

 LINK: http://nki.bme.hu/EU-n%20kivuli%20mobilitas

 16 intézmény 12 országba, 45 hely 

 Ausztrália, Azerbajdzsán, Brazília, Dél-Korea, Japán, Jordánia, Kína, 
Mexikó, Pápua-Új-Guinea, Szingapúr, Taiwan, Vietnám

 Pályázat beadási határidő: 2023. február 5. éjfél!

 Erasmus+ ösztöndíj tartalma: 

Havi ösztöndíj: 700 eur/ hó

Utazási támogatás: max. 1500 eur/mobilitás

➢ SZAKMAI GYAKORLAT: lehetséges, ha a Kar jóváhagyja a céget

TANDÍJMENTES RÉSZKÉPZÉS  - Európán kívüli partneregyetemeken

http://nki.bme.hu/EU-n%20kivuli%20mobilitas


ERASMUS+ EURÓPÁN KÍVÜLI MOBILITÁS

 Nyelvvizsga: ahol IELTS, TOEFL, CAE - 2 éven belüli kell

 Pályázáskor is kell már!

 AKTÍV jogviszony

 Ösztöndíjutalásának feltétele: aláírt Learning Agreement és VÍZUM 
beküldése!

 10 kredit elfogadtatása kötelező

 Szintváltás: ha a fogadóintézmény engedi, lehetséges

 Fontos, hogy a Neptunban rögzítve legyen az új képzés!

TANDÍJMENTES RÉSZKÉPZÉS  - Európán kívüli partneregyetemeken



Egyéb nemzetközi 

lehetőségek



ATHENS
(ADVANCED TECHNOLOGY HIGHER EDUCATION NETWORK/SOCRATES) 

 nki.bme.hu/BMEAthens

 15 partneregyetem

 1 hetes intenzív kurzus évente 2x (márc., nov.)

 1 kredit értékben beszámítható

 Kurzus ingyenes, utazási- és szállásköltség önköltséges 
(támogatás karonként)

 Tanulmányok teljes időtartama alatt korlátozás nélkül 
pályázható

 Következő kurzus: 2023. március 11-18.

 Jelentkezés: 2023. január 19-31.

 További információ: fekete.dora@bme.hu

mailto:fekete.dora@bme.hu


PAN-EUROPEAN SEAL =PES 
PROGRAM 2022/2023

 Kik pályázhatnak? Végzős BSc, MSc, vagy végzett mesterszakos hallgatók, 
PhD hallgatók

 12 hónapos fizetett gyakornoki program EU szerveknél

 EUIPO: Alicante, EPO: München

 Nemzetközi networking, karrierépítés céljára 

 Program felépítése:

 3 pilléres rendszer: mentorálással egybekötött 

 gyakornoki képzés mellett 

 online tanfolyamok és egyéb képzések (pl. karrier-tanácsadás) 

 szaknyelvi tanfolyamok



PAN-EUROPEAN SEAL =PES 
PROGRAM 2023/2024

➢ Pályázás menete: belső pályázat határideje: 
2023.02.15., nyerteseket nomináljuk, és indul a 
jelentkezés a szervekhez

➢BME-nek 10 helye van/ tanév

➢Ösztöndíj mértéke: EPO: 2000 eur/hó, EUIPO: 1000 
eur/hó

➢ Tématerületek, beszámolók, infók: 
nki.bme.hu/Nemzetközi programok/Pan-European 
Seal gyakornoki program



Nemzetközi diákszervezetek 

mobilitási lehetőségei 

Szabó Georgina, BME GTK HK 

Külügyi referens



• EHK alatt működő szervezet

• Nemzetközi diákszervezetek összefogása

AIESEC

BEST

ESN

ESTIEM

IAESTE

• Nemzetközi aktivitás népszerűsítése

• BME HKT | Facebook

https://www.facebook.com/BME.HKT/


AIESEC
(ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS EN SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES) 

 Outgoing program

 Önkéntes program

ENSZ által meghatározott SDG-k részeként

 Szakmai gyakorlat

Versenyképes vállalatoknál

Főleg mérnöki, informatikai és gazdasági területen

Fizetést is kapnak a gyakornokok

 Több, mint 100 országban

 További információ:

aiesec.org

greta.ordasi@aiesec.net



BEST
(BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY) 

 Minden évszakban szakmai kurzus

 7-14 nap (20-25 órányi szakmai program

- előadás, üzemlátogatás, laborgyakorlat)

 Angol nyelven

 Legtöbb esetben nincs szakmai előkövetelmény

 Szakmai tevékenység mellett

Társasági és kulturális programok

 Részvételi díj (szállás, 3x étkezés, programok belépői, közlekedés)

BME-s hallgatóknak max 33€

 Következő lehetőség: nyári BEST kurzus

 Jelentkezés: február 12. – március 12.

 Egy motivációs levél megírása szükséges

 Felvételi időszak

 Február vége (bármikor lehet csatlakozni)



ESN
(ERASMUS STUDENT NETWORK) 

 Több, mint 400 hallgató látogat hozzánk félévente

 Egyetem megismerése

 Beilleszkedésben segítség

 Kiutazni vágyó, valamint hazaérkező hallgatók felkeresése

 Erasmus élmény bemutatása

 Második család és nemzetközi közösség

 ESN mentor

 Külföldi hallgatók mentorálása

 Programszervezés

 Angol nyelv gyakorlása

 Tagfelvétel

 Egész évben lehet csatlakozni

 csatlakozz@bme.esn.hu

 @esnbme (Facebook, Instagram)

mailto:csatlakozz@bme.esn.hu


ESTIEM
(EUROPEAN STUDENTS OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT) 

 Rengeteg különböző utazási lehetőség

 Local Group Exchange

 Europe3D (politika, kultúra, gazdaság)

 Nyelvkurzusok

 Szakmai kurzusok – BeXforX days (Production Manager for 4 days)

 Személyes fejlődést támogató események (BrainTrainer, Academies)

 Lehetőség egy nemzetközi csapatban tevékenykedni

 Angol nyelv gyakorlása

 Nemzetközi kapcsolatépítés

 Felvételi időszak

 Február 27. – Március 13.

 További információ

 @estiembudapestbme (Instagram)

 peter.polenszki@estiem.org



IAESTE
(THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE) 

 Nemzetközi szakmai gyakorlat csereprogram (külsősöknek is)

 Műszaki, természettudományos, gazdasági

 Közel 90 országban (8 hét – 1 év)

 Belföldi programok (külsősöknek is)

 Gyárlátogatások, üzemlátogatások

 Nemzetközi programok (tagoknak)

 Annual Conference – gyakorlati hely „csere”

 Central European Convention – workshop

 Connect – képzés

 JUMP – Join Us to Motivate People – újoncoknak

 LEAP – LCs of Europe Are Partners – régebbi tagoknak

 SID – Strategic IAESTE Development – stratégia

 Twinning – Helyi szervezetek csereprogramja

 Tagfelvétel (február-március)



Kérdések és

válaszok



Köszönjük a figyelmet!

RRF-2.1.2-21-2022-00005 azonosítószámú, Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális -és készségfejlesztése a BME-n
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