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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
(fénymásolni leadva egy példány a titkárságon) 

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJRA 
RÉSZKÉPZÉSRE (ELMÉLET) 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 kommunikáció szakosok és az MA-sok (ők egy lezárt 
félévvel) 
- a Kommunikáció és médiatudomány BA- sok, és a 
Szabadbölcsészek közül CSAK a Kommunikáció 
szakirányosok, de csak a másodévesek, hiszen a 
jelentkezéshez két lezárt félév szükséges, a harmadévesek 
esetében nyilatkozattal kell igazolni, hogy a 2016/2017-es tanév 
adott félévében is a szak iratkozott hallgatói lesznek 
- Németországba min. német középfokú, Hollandiába, 
Svédországba, Spanyolországba, Törökországba és 
Görögországba min. angol középfokú, az Egyesült Királyságba 
és Írországba felsőfokú nyelvvizsgával lehet jelentkezni. 

 
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? 
- Lipcsébe Universitat Leipzig (http://www.uni-leipzig.de/) Institut für 

Kommunikations- und Medienwissenschaft Zentrum für Medien und 
Kommunikation (http://www.uni-leipzig.de/~kmw/) / BA-MA 
- Dortmundba (http://www.uni-dortmund.de/web/de/index.html) 
Kulturwissenschaften Fakultás Institut für Journalistik 
(http://www.journalistik-dortmund.de/)  / BA-MA 
- Kolozsvárra a Babes-Bolyai Egyetem Magyar Irodalomtudomány 
Tanszékére (http://www.lett.ubbcluj.ro/~hungarianlit) / BA-MA 
- Kolozsvárra a Babes-Bolyai Egyetem Magyar Újságíró tsz.ére 
http://www.ujsagiras.ro/ BA-MA 

- Kolozsvárra a Babes-Bolyai Egyetem Magyar nyelvű 
Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet http://www.bbte-
kommunikacio.ro/ BA-MA 
- Canterbury Christ Church University Média Tanszékére 
(http://www.canterbury.ac.uk/arts-humanities/media/) csak BA-soknak 
- Athén Panteion University of Social and Political Sciences 
Department of Communicatioan, Media and Culture / BA-MA 
(http://www.panteion.gr/index.php/LLP/Erasmus-Incoming-Students  
- Lund Faculties of Humanities & Theology Lund University Media & 
Communication and Cultural Studies 

(http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11936) / BA-MA 

- Limerick University of Limerick Journalism & New Media Studies  
http://www.ul.ie/courses/LM039.shtml csak BA-soknak 
- Nijmegen Radboud University Nijmegen Dept. of Communication 
(http://www.ru.nl/communication/) / BA-MA 
- Madrid Universidad Carlos III de Madrid  Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual  
(http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_periodismo_comunicacion_
audiovisual) / BA-MA 
- Istanbul Bilgi University Media & Communication Systems  

http://www.uni-leipzig.de/
http://www.uni-leipzig.de/~kmw/
http://www.uni-dortmund.de/web/de/index.html
http://www.journalistik-dortmund.de/
http://www.lett.ubbcluj.ro/~hungarianlit
http://www.ujsagiras.ro/
http://www.bbte-kommunikacio.ro/
http://www.bbte-kommunikacio.ro/
http://www.canterbury.ac.uk/arts-humanities/media/
http://www.panteion.gr/index.php/LLP/Erasmus-Incoming-Students/
http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11936
http://www.ul.ie/courses/LM039.shtml
http://www.ru.nl/communication/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_periodismo_comunicacion_audiovisual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_periodismo_comunicacion_audiovisual
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http://www.bilgi.edu.tr/en/programs-and-schools/undergraduate/faculty-
communication  / BA-MA 
- Jena Geschichte und Ästhetik der Medien  
(http://www2.uni-jena.de/philosophie/medien/sierek/start.html) BA-MA 
-Marosvásárhely Sapientia Hungarian University of Transylvania 
Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék / CSAK BA 
http://www.ms.sapientia.ro/hu/tanszekek/alkalmazott-
tarsadalomtudomanyok-tanszek 
- Universitat Mannheim Media and Communication Studies 
http://mkw.uni-mannheim.de/english/startpage/index.html  csak BA 
-Universitat Weimar Fakultat Medien: http://www.uni-
weimar.de/de/medien/start/ BA-MA 
-Primorska Media Studies  
http://www.fhs.upr.si/en/courses/ucourses/mediaen BA-MA 
 

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, MÜLLNER ANDRÁS 
TANSZÉKVEZETŐ 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.  
 

http://www.bilgi.edu.tr/en/programs-and-schools/undergraduate/faculty-communication
http://www.bilgi.edu.tr/en/programs-and-schools/undergraduate/faculty-communication
http://www2.uni-jena.de/philosophie/medien/sierek/start.html
http://www.ms.sapientia.ro/hu/tanszekek/alkalmazott-tarsadalomtudomanyok-tanszek
http://www.ms.sapientia.ro/hu/tanszekek/alkalmazott-tarsadalomtudomanyok-tanszek
http://mkw.uni-mannheim.de/english/startpage/index.html
http://www.uni-weimar.de/de/medien/start/
http://www.uni-weimar.de/de/medien/start/
http://www.fhs.upr.si/en/courses/ucourses/mediaen
http://www.elte.hu/erasmus
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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) 

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 farkas.noemi@btk.elte.hu 
MMI Intézeti Erasmus koordinátor 

mailto:farkas.noemi@btk.elte.hu
mailto:farkas.noemi@btk.elte.hu

