Segítség az ERASMUS tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásához a Mobility Online
rendszerben

FONTOS! A rendszerben a 2017/2018-as tanévre tanulmányi célú Erasmus mobilitásra jelentkező
hallgatók pályázatát fogadjuk. A szakmai gyakorlatra jelentkezőknek továbbra is papíron kell
benyújtaniuk a pályázatukat.
A studentmobility@uni-eszterhazy.hu e-mail címre várjuk a pályázat benyújtásával kapcsolatos
kérdéseket és észrevételeket.
A keretrendszer angol nyelven érhető el, de a jelentkezéskor szükséges dokumentumokat
(ajánlások, igazolások) értelemszerűen magyar nyelven kell csatolni.
A nyitó portálon a szak (study field), tanév (academic year) az ország (country) és végül a partner
intézmény (partner institution) kiválasztásával lehet a mobilitási lehetőségeket szűkíteni, de akár az
összes mobilitási lehetőség is megtekinthető, ha a tanév kiválasztásával a Show exchange details
gombra kattint.
A listázott intézmények közül a neve előtt szereplő zöld gombra kattintva választhatja ki azt,
amelyikre jelentkezni szeretne. A rendszer továbbirányítja a jelentkezőt a jelentkezési lapra,
amelyet értelemszerűen kell kitölteni. Néhány mezőt a rendszer már automatikusan kitöltött, a
csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Adatmezők:
Personal data /Személyes adatok
Neptun code number
Neptun kód
VAT number
Adóazonosító jel
Last name
Vezetéknév
First name
Keresztnév
Date of birth (dd.mm.yy) születési dátum (nn.hh.éé)
Gender
Nem (male-férfi, female-nő)
Nationality
Állampolgárság
Place of birth
Születési hely
Country of birth
Születési ország
E-mail address
e-mail cím
Same E-Mail-address for
e-mail cím újra ellenőrzésként
check
Data concerning contact person in case of emergency /
Sürgős esetben értesítendő személy
Last name of contact person
First name of contact person
Relationship
Telephone number of contact person
Email address of contact person

Vezetékneve
Keresztneve
Kapcsolata a pályázóval (pl. father, friend, stb)
telefonszáma (pl. +36 36 520 400)
e-mail címe

Data concerning current study /Jelenlegi tanulmányok
Level of Study
Tanulmányok szintje
Number of academic years completed
Teljesített évek száma (a kiutazáskor)
GPA of the 1/2 previous semesters
Utolsó 2/1 lezárt félév korrigált kreditindexe
GPA of the 2/2 previous semesters
Utolsó 2/2 lezárt félév korrigált kreditindexe
Az értékelésnél figyelembe vehető tanórán
kívüli tevékenységek (pl: TDK, sport, közösségi
Out of class activities (e.g. TDK, Sports
munka) Ezt a mezőt MAGYARUL kell kitölteni!
achievments, social activities)
Igazolás becsatolása szükséges egy későbbi
lépésnél (Upload other documents)!
Language competence /Nyelvismeret
A nyelvismeretet minden esetben igazolni kell nyelvvizsga bizonyítvány másolatával,
vagy az EKF szaktanárai által kiállított igazolással, amit egy későbbi lépésben kell majd
feltölteni a rendszerbe.
A magyar nyelvvizsgarendszerben szerzett bizonyítványok európai besorolásnak való
megfeleltetése: Alapfok:B1, Középfok:B2 Felsőfok:C1.
Note! Terms and conditions / Jelentkezési feltételeket elfogadása
Az általam megadott adatok helyesek és megfelelnek a valóságnak. Bármilyen változás
esetén a jeIentkező köteles az adatokat módosítani a Mobility-Online rendszerben.
A regisztrációt követően a visszaigazoló e-mailben található linken tud belépni a saját fiókjába a
NEPTUN kódjával. Ezt követően a rendszerben látja következő lépések leírását és a jelentkezés
folyamatának előrehaladását.
A következő lépésben további adatok megadása szükséges. A kitöltött jelentkezési lapot ki kell
nyomtatni, a Departmental Coordinator (tanszékvezető) adatait kézzel beírni. Miután a
tanszékvezető és a jelentkező is aláírta a jelentkezési lapot szkennelve vissza kell tölteni.
A pályázathoz becsatolandó dokumentumok:






Faculty recommendation – Tanszéki ajánlás tanszékvezetőtől vagy szakfelelőstől
Language proficiency certificate – Nyevvizsgabizonyítvány vagy EKF-en oktató nyelvtanár
ajánlása nyelvismereti szint megjelölésével (B1/B2/C1)
Study work plan - Tanulmányi munkaterv a fogadó intézményben. Űrlap letölthető a
Nemzetközi Kapcsolatok Központjának honlapjáról, a fogadó intézményben teljesíthető
kurzusok listáját az adott intézmény honlapján kell keresni.
Other documents – Ide kell feltölteni az igazolásokat a tanórán kívüli tevékenységekről,
melyek a pályázat szempontjából relevánsak lehetnek, pl. TDK részvétel, sport tevékenység,
tanulmányi versenyeken való részvétel, ESN tevékenység, stb.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket a studentmobility@unieszterhazy.hu e-mail címre várjuk.

