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A Erasmus programról általában 

1987-ben indult felsőoktatási csereprogram 
harminc évben több mint 9 millióan vettek részt az Erasmus programban 
az Erasmus+ 2020-ig további 2 millió embernek kínál lehetőségeket Európában és az egész világon. 
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A Erasmus programról általában 
Az Erasmus+ 2020-ig további 2 millió embernek kínál lehetőségeket Európában és az egész világon. 



Mobilitási lehetőségek változása 
A program kezdetétől: 
 - hallgatói mobilitás (részképzés) 
 - oktatói mobilitás 
 
2007-2014 a Lifelong Learning Programme (LLP) része 
 - hallgatói mobilitás (szakmai gyakorlat) 
 - adminisztratív munkatársi mobilitás (2013) 
 
2014 Erasmus+: számos új lehetőség 
 - szakmai gyakorlati mobilitás átdolgozása 
 - együttműködési projektek keretében az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén 
 - Európán túli országok bevonása 
 - munkatársi képzések 
 
2016 Campus Mundi: emelt támogatás Erasmus ösztöndíjas hallgatóknak 



A Erasmus program az ELTE-n 

• Magyarország: eddig már több mint 60.000 magyar hallgató vett részt a programban 
• Jelenleg kb. évi 5500 hallgató utazik ki, 6500 hallgató érkézik (Mo. vonzó!) 

 
• Az ELTE a legnagyobb magyarországi küldő/fogadó intézmény 

 
• kiküldött hallgatók száma, 2018-as terv: 

 
• ELTE: 620 tanulmányi, 163 szakmai mobilitás 
• TTK: 70 tanulmányi, 30 szakmai mobilitás 
 (ez a teljes ELTE létszám 11 illetve 18%, hallgatói létszámarányos érték 14% lenne) 

 
• 3 éves cél: a hallgatói mobilitási számok megduplázása, 

ezért idén az ELTE központ erőteljes Erasmus kampány indított 



Jelenlegi hallgatói mobilitási lehetőségek 
Részképzés: 
- Kétoldalú szerződés szükséges, csak felsőoktatási intézménnyel 
- 3-10 hónap egy másik egyetemen (ebből 5 hónapra jár ösztöndíj) 
- Szakdolgozat is készíthető 
- Ösztöndíj országtól függően 420-520 euro / hó 
- A hallgató a kinti egyetemen is beiratkozik (diákigazolványa lesz, kollégiumot kaphat) 
- Az elvégzett tárgyakat be kell számítani az itthoni tanulmányaiba 
 
Szakmai gyakorlat: 
- Kétoldalú szerződés nem szükséges, nem csak felsőoktatási intézményben 
- 2-12 hónap 
- Ösztöndíj országtól függően 520-620 euro / hó 
- Nincs kinti diákigazolványa, kollégiumra nem jogosult 
- Abszolutórium/diploma megszerzését követően is végezhető 
- Nincs beszámítási kötelezettség 
- (Az ELTE megkezdte a tanárszakok átalakítását, hogy pályázhassanak Erasmus szakmai gyakorlatra) 

 
Képzési szintenként legfeljebb 12 hónap, tetszőlegesen kombinálva! 



Jelenlegi oktatói/munkatársi mobilitási 
lehetőségek 

Adminisztratív munkatársi mobilitás: 
• Az adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak számára jó gyakorlatok megismerése, 

tapasztalatszerzés 
 
Oktatói/kutatói mobilitás: 

• klasszikus oktatói mobilitás: 8 tanóra oktatási tevékenység megvalósítása kötelező 
• kutatási tevékenység megvalósítása (melynek magas szintű publikáció az eredménye) 
• az oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel 
• szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken történő részvétel. 



A Erasmus program az ELTE Kémiai Intézetben 
Kétoldalú szerződések szükségesek: 

• hallgatói tanulmányi mobilitáshoz 
• oktatói mobilitáshoz 
• adminisztratív munkatársi mobilitáshoz 

 
Nem kell kétoldalú szerződés szakmai gyakorlatok végzéséhez. 
 
Kétoldalú szerződések az első években (2006-ig): 

• minden mobilitás (kétoldalú szerződés) hátterét egy élő kutatási/oktatási kapcsolat 
adta 

• a szerződéseket az oktatók (tanszékek) kötötték 
• nem volt koordináció, egységes intézeti fellépés (a Kémia Intézet sem létezett) 
• kevés kiutazó/bejövő hallgató 
• „tanszékcsoporti erasmus koordinátor”: Kotschy András 



A Erasmus program az ELTE Kémiai Intézetben 
Kétoldalú szerződések 2006-tól: 

• a Kémia Intézet létrejöttével elindult az intézeti szerződések kötése 
• az adminisztráció terhe (szerződéskötések, kimenő, bejövő hallgatók informálása) 

lekerült a kollégák válláról  és az intézeti erasmus koordinátor feladata lett 
• török egyetemekkel való kapcsolat és problémák 
• nem minden kétoldalú szerződés hátterében van élő kutatási/oktatási kapcsolat, de 

a legtöbb új szerződés kötését kollégák kezdeményezik 
• a kapcsolatok egy része megszűnt, de nagyon sok új szerződés jött létre 
• sokkal több hallgatót tudnánk kiküldeni, mint ahányan jelentkeznek 
• intézeti erasmus koordinátor: Zsély István, 2008-tól Bodor Andreával együtt 



A Erasmus program az ELTE Kémiai Intézetben 

Jelenlegi 
kétoldalú 
szerződéseink 

• Adam Mickiewicz University, Poznan, Lengyelország 
• Bielefeld University, Bielefeld, Németország 
• Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország 
• Jan Dlugosz University, Czestochowa, Lengyelország 
• Justus Liebig Universität Giessen, Giessen, Németország 
• Katholieke Universitet Leuven, Leuven, Belgium 
• Vrije Universitet Amsterdam, Amszterdam, Hollandia 
• Vrije Universitet Brussel, Brüsszel, Belgium 
• Stockholm University, Stockholm, Svédország 
• Technische Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg, Németország 
• Universita degli Studi di Padova, Padova, Olaszország 
• Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spanyolország 
• Universität Konstanz, Konstanz, Németország 
• Universitá degli Studi di Genova, Genova, Olaszország 
• University of Helsinki, Helsinki, Finnország 
• University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finnország 
• University of Latvia, Riga, Lettország 
• University of Leeds, Leeds, Egyesült Királyság 
• Western University of Applied Sciences, Bergen, Norvégia 



Beutazó hallgatói létszámok alakulása 
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Kiutazó hallgatói létszámok alakulása 
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Intézeti tapasztalatok 

Pozitív változások 
- A kari adminisztráció sokat javult az elmúlt 10 évben 

- Már nem magyar nyelvű, papír alapú indexet kapnak a bejövő hallgatók 
- Mire megérkeznek elindul a diákigazolvány igénylésük 
- Az adminisztrátorok tudnak angolul 

- Könnyebb a tanulmányi tervek összeállítása, mert jóval több angol nyelvű óra, mint 10 éve 
 

Problémák: 
- A kari Erasmus koordinátor személye gyakran változik (10 év alatt 5 koordinátor) 
- A hallgatók érdeklődése a program iránt elég szélsőségesen ingadozik 
- A kimenő hallgatók tárgyainak beszámítása nem automatikus, sok utánjárást igényel 
- Az Erasmus ösztöndíj nem fedezi az utazás minden költségét 
- Az intézetnek nincs angol nyelvű képzési programja, így az angol kurzuskínálat kialakítása külön feladat 
- A bejövő hallgatók előképzettsége, hozzáállása nagyon eltérő 
- Intézetek közötti áthallgatás 
- Az Intézetbe NEM érkezik semmi szervezési keret, dologi pénz az ELTE központi keretből 



Tárgyak beszámítása 

Egyik oktatónk mondta: „Az egy külön mini projekt volt!” 
 
Kötelező beszámítás vs. Tanuljon olyant kint, amit itt nem tud 
 
Minél kötöttebbek a tanterveink, annál nehezebb ezt félévcsúszás nélkül megcsinálni 
 
Sokat segít: előzetes egyeztetés, a tanulmányi szerződés előzetes szakfelelősi elfogadása. 
 
Probléma a késve érkező eredményekkel (Leedsi Egyetem…) 
 
Elvileg az intézeti erasmus koordinátornak már nem kell ebben részt vennie! (régebben – még mielőtt 
megtörtént volna – igazolnunk kellett, hogy a hallgató tárgyteljesítéseit beszámítja az egyetem a 
tanulmányaiba) 
 
A diploma mellékletében akkor jelennek meg a kint elvégzett tárgyak, ha szabadon választhatóként vannak 
elszámolva, egyébként az ekvivalens magyar tárgy jelenik meg. 
Europass Mobility-t lehet (KELL) kérni! 



Angol nyelvű kurzuskínálat biztosítása 

- Kötelező tájékoztatás egy nyilvános weboldalon: http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=61  
- Erőforrások optimális kihasználása 

- SOTE gyógyszerész hallgatók angol nyelvű kurzusai 
- Magyar hallgatókkal közösen végzett laborok (angol nyelvű csoportok) 
- Kis létszámú előadások tutoriális formában megtartva 
- MSc-n közös órakínálatuk van az SH-s hallgatókkal (itt van BSc, PhD szint is!) 

- Egyedi egyeztetések oktatókkal 
- Az aktuális angol nyelvű kínálat lekérése a Neptunból (Kochis Andrea csinálja) 

 
- A brazil program hatására elkészült anyagok nagyon jó hatással voltak az órakínálatra 
- Több hallgató relatíve kevesebb munka lenne, de nem kalkulálható előre a létszám. 
- Az érkező hallgatókat fogadni kell (szerződési kötelezettség). 
- Nem jár az Erasmusos hallgatók után óradíj, dologi keret… 

http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=61
http://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=61

