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● Szükséges aktív jogviszony az Erasmus programra való jelentkezéshez? 

○ Nem szükséges. 

● Szükséges aktív jogviszony, a külföldi Erasmusos tanulmányok teljes ideje 

alatt, hogy az elnyert ösztöndíjban részesülj?(nem szakmai gyakorlat) 

○ Igen, szükséges. 

● Ahhoz, hogy ki tudjak menni Erasmusra mikor szükséges rendelkeznem az 

előírt  nyelvvizsgával? 

○ Amennyiben nem magyar nyelvű a kinti képzés, mindig. A pályázat 

feltétele legalább egy B2-es komplex nyelvvizsga. 

● A kint teljesített tárgyak beleszámítanak a következő félévben a tanulmányi 

ösztöndíjba?  

○ Igen, itt elfordulhat, hogy a HK-t fel kell keresni ez ügyben. 

● Biztosít-e a fogadó egyetem lakhatást? 

○ Ez egyetemenként eltérő, tájékozódni a fogadó egyetem honlapján lehet. 

● Van lehetőség lemondani a már elnyert helyet? 

○ Igen. 

● Kinél lehet érdelődni a kint elvégzett tárgyak itthoni elfogadtatásáról? 

○ A Kreditátviteli Bizottság tagjaival lehet  ezekről egyeztetni, célszerű a 

szaknak megfelelő felelőst megkersni. 

● BSc-sként lehet-e jelentkezni feltehőten MSc alatt zajló Erasmus+ mobilitásra? 

○ Igen, bizonyos esetekben szükséges az Erasmus iroda felkeresése is( 

erasmus@mail.bme.hu). 

● Van-e lehetőség nem az otthoni megfelelő szakra jelentkezni a fogadó 

egyetemen? 

○ Nem, ugyanakkor tapasztalatok szerint, a fogadó egyetem 

koordinátorával egyeztetve lehet felvenni a szaktól eltérő tárgyakat. 

● Az öntevékeny köri tevékenységről hogyan lehet igazolást szerezni? 

○ Első körben írni kell egy beszámolót erről, majd ezt a HK elnökkel, és a 

körvezetővel alá kell írattatni. 

● Szükséges-e az összes megpályázott helyre tanulmányi tervet készíteni? 

○ Igen, csak ebben az esetben lesznek érvényesek ezek a pályázatok. 

● Lehetséges-e külföldről szakdolgozatot írni? 

○ Igen, de erről szükséges egyeztetni a konzulenssel is. Ezen kívül figyelni 

kell a különböző időpontokra, amelyeken szükséges a személyes 

megjelenés a diplomához(pl.:ZV), így feltehetőleg egy-egy napra haza 

kell jönni. 

mailto:erasmus@mail.bme.hu


● Lehet-e másik karnak meghírdetett helyre menni? 

○ Általában erre nem lehetőség, ugyanakkor érdemes felkeresni ezzel 

kapcsolatban a kari koordinátort. 

● Lekésett jelentkezési határidővel, német képzés esetén mit lehet kezdeni? 

○ Minél előbb fel kell keresni az Erasmus irodát. 

● Önköltséges képzés esetén is lehet Erasmus+-ra pályázni? 

○ Igen. 


