
 

 

 
 

 

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézete 

az ERASMUS+ program keretében tanulmányi ösztöndíjat hirdet 
a 2022/2023. tanév II. félévére 

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. Pardubicei Egyetem, Pardubice, Csehország – 2 fő 

7. Friedrich Schiller Egyetem, Jéna, Németország – 2 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, Pardubice, Katowice, Bukarest).  

A külföldi egyetemen teljesítendő kreditminimum: 20 kredit 

Képzési szintenként összesen 12 hónap mobilitási időtartam vehető igénybe, azaz volt ERASMUS-

ösztöndíjasok is pályázhatnak ismételten, ugyanabban a képzési ciklusban is.  

Doktori képzésben résztvevő hallgatók rövid távú mobilitására (5-30 nap) is pályázhatnak 

folyamatosan. 

 

A következő képzésben tanuló hallgatók pályázhatnak: 

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

MA: Orosz nyelv és irodalom, Szlavisztika, FTMA (orosz-angol, angol-orosz) 

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 BA-s hallgatók még nem pályázhatnak! 

 

A pályázathoz a hallgatónak a következőket kell csatolnia: 

• a NMI www2.u-szeged.hu/erasmus főoldalán található pályázati űrlap felsőoktatási hallgatók 

tanulmányi célú mobilitására (részképzés) a 2022/2023. tanévre (ezt egyszer aláírva, beszkennelve 

és külön elektronikusan, excelben fájlként is kérjük) 

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

dokumentálása (törzslap vagy Neptun adatlap) (beszkennelve) 

A pályázati anyagokat legkésőbb 2022. szeptember 27. (kedd) 12 óráig kérjük elektronikus formában 

elküldeni a farkasbm@lit.u-szeged.hu címre. 

 

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.  

 

Fontos! Csak az az időszak számít ERASMUS+ mobilitásnak, amikor a hallgató kint tartózkodik a 

fogadóintézményben, függetlenül attól, hogy ott jelenléti, online vagy hibrid oktatásban vesz részt. Az 

itthoni tartózkodással felvett, a fogadóintézményben teljesítendő online kurzusok nem tekinthetők 

ERASMUS-mobilitásnak, azokra ERASMUS-támogatás nem fizethető ki. 

http://www.u-szeged.hu/erasmus
http://www.u-szeged.hu/erasmus

