
HOGYAN ADJUNK BE NYERTES PÁLYÁZATOT? 

Részképzés 

1 .  LÉPÉS :  A PARTNEREGYETEM VÁLASZTÁSA 

 Hogyan válasszunk? Mik a lényeges szempontok? 

 Meg kell nézni a Neptunban, hogy melyek az adott képzésnek megfelelő 

partnerek. (A hallgatók csak azokat a partnerintézményeket látják, 

amelyekre jelentkezést nyújthatnak be.) 

 A hallgatónak kell tájékozódnia az adott egyetem honlapján, hogy 

o van-e megfelelő képzésük (különös tekintettel a szakirányokra) 

o legyenek elfogadtatható kurzusok  

 Az oktatás nyelvéből legyen megfelelő szintű a nyelvtudás a fogadó 

egyetemre érkezés idejére (a fogadó egyetem hamarabb is kérheti a 

nyelvtudás igazolását). 

o Figyelem! Nem minden partneregyetemen vannak angol nyelvű 

kurzusok – tájékozódni kell! 

 Utána kell nézni, hogy az adott országban kb mennyi a havi kiadás – 

fontos mérlegelni, hogy vállalható-e, van-e saját keret a kiegészítésre. 

 Érdemes tájékozódni a fogadó egyetemen a tanév rendjéről (pl. utolsó 

féléves ösztöndíj esetén sikerül-e időben lezárni a félévet). 

 3 egyetemet lehet megjelölni a pályázatban; saját rangsor felállítása 

ajánlott. 

Miben tud segíteni az intézeti szakmai koordinátor? 

A hallgató a kiszemelt fogadóegyetem honlapján tájékozódik,  ezután a kinti 

kurzusok itthoni elfogadtatásával kapcsolatban keresheti az intézeti szakmai 

koordinátort.  

Az alábbi információkat szükséges megadni az emailben: 

 A kinti egyetem neve, honlap link 

 Pontos kinti kurzuscímek linkkel, valamint elképzelés arról, milyen 

mintatantervi szakmai tárgynak lehetne itthon elfogadtatni 

 a hallgató milyen képzési szinten tanul (BA, MA, PhD), hányad éves, hol 

tart a képzésében 

Minden esetben a pályázó hallgató felelőssége, hogy egyetemet valamint 

elvégzendő kurzusokat találjon. A szakmai koordinátor iránymutatást tud adni, 

hogy a már megjelölt kurzusok befogadhatóak lesznek-e majd mintatervi 

szakmai tárgyként.  

2.  LÉPÉS :  A MOTIVÁCIÓS LEVÉL MEGÍRÁSA 

 Hogyan írjuk meg, hogy sikeres legyen? 

 Első lépés a megfelelő sablon letöltése. 

 Minden részt alaposan átgondolva kell kitölteni. 

 A legfontosabb a „konkrét tanulmányi célkitűzések” pont, melyet 

érdemes részletesebben kidolgozni: 



o legyenek benne a teljesíteni kívánt kurzusok; 

o ezek miért lesznek hasznosak; 

o esetleges egyéb szakmai célok. 

 A motivációs levél legyen átgondolt, részletes; lehessen látni, hogy 

átfogó képe van a pályázónak a fogadó egyetem képzéséről. 

3.  LÉPÉS :  A SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 Kérjük a sablon használatát. 

 Ki kell tölteni értelemszerűen. 

4.  LÉPÉS :  A NYELVTUDÁS IGAZOLÁSA 

 Ha van nyelvvizsga – bármilyen nyelvből (B2, C1 vagy C2 szintű), be kell 

vinni a Tanulmányi Hivatalba, ahol az ügyintéző be tudja vezetni a 

Neptunba, így a rendszerben látható lesz, hogy milyen nyelvvizsgákkal 

rendelkezik a pályázó. 

 Ha nincs még nyelvvizsga a fogadó egyetemen folyó képzés nyelvéből, 

akkor ki kell tölteni a nyelvi nyilatkozatot (a fogadó egyetemen elvárt 

nyelvi szintet kell beleírni). 

5.  LÉPÉS :  EGYÉB IGAZOLÁSOK BEGYŰJTÉSE 

 Igazolások beszerzése azokról a tevékenységekről, amelyek a Bírálati 

pontrendszer alapján plusz pontot jelenthetnek. 

o Szakmai tevékenységek: olyan elért eredmények jöhetnek szóba, 

amelyek sem korábbi sem a jelenlegi tanulmányokba nem 

számítanak bele. 

o A Sporttudományi Intézet hallgatói esetében kiemelkedő 

sporttevékenységről hivatalos pecséttel ellátott igazolás érhet 

pontot. 

o Önkéntes tevékenységek: csak hivatalos pecséttel ellátott 

igazolás fogadható el. Csak a tanulmányokba be nem számított 

önkéntes munka érhet pontot. 

6.  LÉPÉS :  A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 A pályázatot a Neptunban lehet benyújtani. 

 

HA AKADÁLY VAGY KÉRDÉS MERÜL FEL A JELENTKEZÉS SORÁN, ITT LEHET JELEZNI: 

OUTGOING@PPK.ELTE.HU. 

INTÉZETI KOORDINÁTOROK : 

Intézet 
Intézeti koordinátor 

neve 
email címe 

Egészségfejlesztési és 

Sporttudományi Intézet 
Szabó Attila szabo.attila@ppk.elte.hu 

Felnőttképzés-kutatási 

és Tudásmenedzsment 

Intézet 

Hegyi-Halmos Nóra hegyi.halmos@ppk.elte.hu 
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Interkulturális 

Pszichológiai és 

Pedagógiai Intézet 

Simonovits Borbála simonovits.borbala@ppk.elte.hu 

Neveléstudományi 

Intézet 
Fehérvári Anikó fehervari.aniko@ppk.elte.hu  

Pszichológiai Intézet Kiss Orhidea kiss.orhidea@ppk.elte.hu 

 

mailto:fehervari.aniko@ppk.elte.hu
mailto:kiss.orhidea@ppk.elte.hu

