
 

ERASMUS 
Elismerés és Tanulmányi 

Megállapodás 
 

 

Kiegészítő útmutató a „Pályázati felhívás és tájékoztató 
hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra” c. kiadványhoz, 

végzős bachelor és master hallgatók részére  
 

 
Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek 
ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program 
elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató 
jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a 
kielégítő teljesítést követően. 
 
 
A pályázat elfogadásának feltétele, hogy a hallgatónak a szakjához tartozó kreditjeiből(*) – a 
szakdolgozat és diplomamunka kivételével – még legalább 30 kredit hiányozzon. Ezzel lehet 
biztosítani, hogy a tanulmányi megállapodásban foglalt kreditek beszámíthatók a diplomához. 
 
1. A TO a jelentkező hallgatóról megállapítja és hivatalosan igazolja, hogy az igazolás 
időpontjában, hogy  
a) a hallgatónak hány kreditje hiányzik még – szakdolgozati illetve diplomamunka kreditek 

kivételével - az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzéséhez 
b) tanulmányait várhatóan mikor fejezi be. 
 
2. Szakmai gyakorlat pályázat esetén a TO igazolja, hogy a hallgatónak a szakján kötelezően 
előírt, és még nem teljesített szakmai gyakorlata van. 
 
3. A jelentkezők névsorát a NKI excel táblában (hallgató neve, EHA kódja, kar, szak) adja át 
a TO-knak. A kiegészített táblát aláírva a TO visszajuttatja az NKI-nek.  
 

(*) „Szakhoz tartozó kredit” a kötelező, kötelezően választható modulok kreditösszege. Nem tartozik bele a szabadon választható pl. ÁMÉT tárgyak 

kreditje.  

 
Tanulmányi célú mobilitás esetén, a tanulmányi időszakot megelőzően mindegyik hallgatónak 
oda kell adni a Tanulmányi Megállapodást. A Tanulmányi Megállapodást a fogadó intézmény, 
az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja. 
 
A Tanulmányi Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe 
való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követő egy hónapon belül 
véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülő változásokkal kapcsolatban mindhárom 
félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani. 
 
A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell 
állítani a Tanulmányi Megállapodás szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekről az 
igazolást. 
 
A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés 
csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által 
megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget 
az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekrõl a részt vevő intézmények 
megállapodtak.  
 


