
 

 

 
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézete 

Erasmus tanulmányi ösztöndíjat hirdet 
2019/2020. tanévre, szlavisztikai tanulmányok folytatására, a következő egyetemekre: 
1. Neofit Rilszki Egyetem, Blagoevgrad, Bulgária – 2 fő 

2. Paiszij Hilendarszki Egyetem, Plovdiv, Bulgária – 2 fő 

3. Szveti Kliment Ohridszki Egyetem, Szófia, Bulgária – 2 fő 

4. Szv. szv. Kiril i Metodij Egyetem, Veliko Tirnovo, Bulgária – 3 fő 

5. Masaryk Egyetem, Brno, Csehország – 2 fő 

6. Friedrich Schiller Egyetem, Jéna, Németország – 2 fő 

7. Zágrábi Egyetem, Zágráb, Horvátország – 3 fő 

8. Sziléziai Egyetem, Katowice, Lengyelország – 2 fő 

9. Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország – 3 fő 

10. Bukaresti Egyetem, Bukarest, Románia – 2 fő 

Koordinátorok: Bibok Károly (Jéna, Krakkó, Zágráb), Farkas Baráthi Mónika (Blagoevgrad, Plovdiv, 

Szófia, Veliko Tirnovo, Brno, Katowice, Bukarest) 

 

A következő képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak: 

BA: Szlavisztika – összes szakirány, specializáció, minor; Osztatlan tanárképzés (orosz és szerb) 

MA: Orosz nyelv és irodalom, Szlavisztika, Orosztanár, Szerbtanár 

PhD: Orosz irodalom, Orosz nyelvészet, Történeti szlavisztika 

Pályázati követelmények:                                      

• magyar állampolgárság vagy tartózkodási engedély, az SZTE beiratkozott hallgatója 

• a külföldi tanulmányok folytatásához megfelelő szintű nyelvtudás 

• a kiutazásig min. 2 lezárt félév szükséges, tehát elsőéves alapszakosok is pályázhatnak! 

A pályázathoz a hallgatónak a következőket kell csatolnia: 

• a www2.u-szeged.hu/erasmus oldalon található kitöltött, kinyomtatott pályázati űrlap 

Pályázati űrlap Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitásához 2019/2020 

• önéletrajz, motivációs levél, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatai, előző 2 félév 

(elsőéveseknek 1 félév) teljesítményének dokumentálása (pl. törzslap) 

• a kitöltött pályázati űrlapot e-mailben is küldjék el a farkasbm@lit.u-szeged.hu címre 

• a külföldi egyetemen teljesítendő kreditminimum: 20 kredit 

Fontos: Képzési szintenként (BA, MA, PhD és osztatlan képzés) összesen maximum 12 hónap 

mobilitási időtartam vehető igénybe. Azaz volt ERASMUS-ösztöndíjasok is pályázhatnak 

ismételten, ugyanabban a képzési ciklusban is (!), ha az általuk eddig igénybe vett és most 

megpályázandó ösztöndíjas hónapok száma nem haladja meg a 12 hónapot.  

Az ösztöndíjjal kapcsolatos összes információ megtalálható a www2.u-szeged.hu/erasmus honlapon! 

Az ösztöndíj elbírálásánál előnyben részesülnek a fogadó ország nyelvét tanuló hallgatók. A hallgatók 

kiválasztása az intézet döntése alapján történik. A pályázatokat legkésőbb 2019. február 20. 

(szerda) 12 óráig kérjük a Szláv Intézet titkárságra, vagy előzetes egyeztetést követően Farkas 

Baráthi Mónika koordinátorhoz (farkasbm@lit.u-szeged.hu) eljuttatni. A pályázatok elbírálása 

2019. február 25-ig megtörténik. A nyertes pályázók névsora (póttagokkal együtt) ezután megtalálható 

az intézet hirdetőtábláján, illetve a pályázók e-mailben is értesítést kapnak. 

 

Bibok Károly       Farkas Baráthi Mónika 

koordinátor        koordinátor 
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