
 

________________________________________________________________________ 
* Speciális szabályok az Erasmus programban korábban már részt vett hallgatókra: tanulmányútra 
az pályázhat, aki tanulmányi célú mobilitásban még nem vett részt; szakmai gyakorlatra az 
pályázhat, aki szakmai gyakorlat célú mobilitásban még nem vett részt. Szakmai gyakorlatra 
pályázhat, aki tanulmányi célú mobilitásban már részt vett, és tanulmányútra pályázhat, aki 
szakmai gyakorlatban korábban részt vett. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
(fénymásolni leadva egy példány a titkárságon) 

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJRA 
RÉSZKÉPZÉSRE (ELMÉLETRE) ÉS SZAKMAI 

GYAKORLATRA 
 
 

 

A hivatalos felhívás és az ehhez kapcsolódó 
információk a www.elte.hu/erasmus központi 
honlapon érhetők el- mindenképp olvassák el, 
TANULMÁNYOZZÁK  a  felhívást a megadott 

honlapcímen, EZ, AMIT AZ ELTE NEMZETKÖZI 
OSZTÁLYA ÁLLÍTOTT ÖSSZE. 

 
KI pályázhat tanulmányútra? 
- a régi Film szakosok és a Film MA-sok (ők egy lezárt félévvel) 

- a Szabadbölcsészek közül a CSAK Film szakirányosok, de csak a 
másodévesek, hiszen két lezárt félév szükséges a jelentkezéshez, a 
harmadévesek esetében nyilatkozattal kell igazolni, hogy a 
2016/2017-es tanév adott félévében is a szak iratkozott hallgatói 
lesznek 
- Németországba min. német középfokú, Franciaországba és 
Belgiumba min. francia középfokú, Csehországba, Finnországba az 
Egyesült Királyságba, Temesvárra és Hollandiába min. angol 
középfokú nyelvvizsgával  lehet jelentkezni; Sheffield UKBA 
English Language Qualifications-t kér, információ a tanszéki 
koordinátortól kérhető!  

 
KÉREM, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A NEPTUN 
FELAJÁNL SZÁMOS LEHETŐSÉGET, CSAK AZ 
ALÁBBI HELYEKRE PÁLYÁZZANAK, HISZEN 
EZEK A SZAK ÉLŐ SZERZŐDÉSEI! HA EGY 
SZERZŐDÉS NEM SZEREPEL A NEPTUN 
LISTÁJÁN, JELEZZÉK A LAP ALJÁN 

http://www.elte.hu/erasmus
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SZEREPLŐ EMAIL CÍMEN, ÉS MEGPRÓBÁLOK 
MÓDOSÍTTATNI. A TAVALYI KÖTELEZŐ 
SZERZŐDÉS ÚJRAKÖTÉS SZÁMOS 
PROBLÉMÁT OKOZOTT AZ IDEI PÁLYÁZAT 
MEGHIRDETÉSÉBEN IS, MEGÉRTÉSÜKET 
KÉREM AZ ESETLEGES NEHÉZSÉGEKÉRT! 
 
HOVA? 
- Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Film Fakultására (http://www.univ-
paris3.fr/) (BA-MA egyaránt) 
- Universitat Utrecht Faculteit der Letteren Instituut Media en Re/presentatie 

(http://www.let.uu.nl); (BA-MA egyaránt) 
- Ruhr-Universität Bochum Institut für Medienwissenschaft 
Gebäude (http://www.ruhr-uni-bochum.de/ifm/;http://www.ruhr-uni-
bochum.de/intoff/) (BA-MA egyaránt) 
- Charles University Prága Film Studies Department (http://www.ff.cuni.cz/) 
(BA-MA egyaránt) – KÉRÉSÜK, HOGY A 2. FÉLÉVRE PÁLYÁZZANAK! 
- Rijk Universiteit Gröningen Bölcsészettudományi Kar Department of 
Arts, Culture and Media studies 
(http://www.rug.nl/let/onderwijs/kunstEnCultuurStudies/kunstenCultuurMedia/o
nderwijsprogramma/ArtsMediaCulture/index (BA-MA egyaránt) 
- Université de Liège Department des Arts et Sciences de la 
communication- Cinéma (http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/fac/facP) 
(BA-MA egyaránt) 
- Sheffield Hallam University Faculty of Development & Society 
Humanities Department (http://www.shu.ac.uk/faculties/aces) CSAK BA-
soknak 
- Sapientia Egyetem Film szak Kolozsvár film.sapientia.ro (CSAK BA-
soknak) 
- Jena Geschichte und Ästhetik der Medien 
 (http://www2.uni-jena.de/philosophie/medien/sierek/start.html) (BA-MA 
egyaránt)  
-temesvári egyetem (West University of Timisoara) 
http://www.uvt.ro/en/educatie/facultati/facultatea-de-stiinte-politice-filosofie-si-
stiinte-ale-comunicarii/ 
- A firenzei egyetem Finnugor Szekciójára: http://www.dipfilmod-
uf.unifi.it/mdswitch.html (BA-MA egyaránt) 
-Eberhard Karls Universität Tübingen www.uni-tuebingen.de (BA-MA 
egyaránt) 
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SZAKMAI GYAKORLATRA KÜLFÖLDI INTÉZMÉNY 
FOGADÓNYILATKOZATÁVAL RENDELKEZŐ HALLGATÓ 
JELENTKEZHET, EHHEZ SEMMILYEN LISTA NEM ÁLL 
RENDELKEZÉSRE, MINDEN HALLGATÓ MAGÁNAK KELL 
MEGTALÁLJA A FOGADÓ HELYET. HA MEGVAN A 
FOGADÓNYILATKOZAT, GELENCSÉR GÁBOR TANÁR ÚRRAL 
KELL EGYEZTETNI, HOGY A SZAK BE TUDJA-E SZÁMÍTANI A 
KINT ELTÖLTÖTT IDŐT SZAKMAI GYAKORLATNAK. 
 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy sem az Erasmus 
szakmai gyakorlat ösztöndíj, sem a hallgatói mobilitásra elnyert 
összeg nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes 
költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Információ a 

tavalyi ösztöndíj összegéről a www.elte.hu/erasmus oldalon a felhívásban! 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:   
 

Az elektronikus rendszer március 10-én 24 órakor 
lezár. Az Erasmus pályázat kinyomtatott és aláírt 
példányának leadási határideje MÁRCIUS 17-e 10.30-
12.00 óra. A pályázatot Farkas Noéminél (44-es 
szoba) kell leadni.  
 
A tanszékre szükséges dokumentumok:  
 
 a Neptunból kinyomtatott jelentkezési lap, aláírva 
 önéletrajz magyar és angol (francia, német) nyelven 
 motivációs levél magyar és angol (francia, német) nyelven 
 előző két félév vizsgaeredményei (MA-soknak egy félév) a 

Neptunból nyomtatva 
 a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező 
pályázatokat nem fogadjuk el. 
 
 

A pályázatok előkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben Farkas Noéminek 
írjanak emailt a farkas.noemi@btk.elte.hu címre 
 

Farkas Noémi 
MMI Intézeti Erasmus koordinátor, farkas.noemi@btk.elte.hu 
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