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A pályázat beadásának határideje: 2016. június 1. 

A pályázat beadásának helye:  

Veszprém: Horváthné Deák Emese, Oktatási Igazgatóság, Egyetem u. 10. „A” épület, fsz. 5. iroda 

Keszthely: Bödör Beáta, Külső Kapcsolatok Irodája, Deák F. u. 16. „D” épület 

Nagykanizsa: Dr. Ernszt Ildikó, Zrinyi M. u. 18. 

 

 

A Pannon Egyetem pályázatot hirdet az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül külföldi szakmai 
gyakorlat teljesítésére. A szakmai gyakorlat időtartama egy tanulmányi cikluson belül min. 2 hónap, 

max. 12 hónap lehet, amibe beleszámít az Erasmus+ program keretében eddig igénybevett hónapok is 
függetlenül annak státuszától és formájától, illetve az Erasmus és az Erasmus+ szakmai program keretében 
eltöltött hónapok is. A szakmai gyakorlatnak 2016. augusztus 31-ig kell megvalósulnia (lezárulnia).  

A pályázatban részt vehet, aki: 

� magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik  

� a Pannon Egyetem beiratkozott hallgatója, 
� a megpályázott időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy  
� a tanulmányok befejezését követő 12 hónapban szeretné megvalósítani a gyakorlatát és az Erasmus+ 

pályázatot még hallgatóként nyeri el (a diplomázás előtt, hallgatói jogviszony alatt), 
� alapképzésben; mesterképzésben illetve doktori képzésben vesz részt, 
� nappali, vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben, 
� két lezárt félévvel rendelkezik, 
� szakmailag felkészült és birtokában van a szükséges nyelvtudásnak. 

 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

� magyar nyelvű jelentkezési lap,  
� szakvezetői nyilatkozat, 
� fogadó intézmény nyilatkozata (Letter of Acceptance),  
� fogadó intézmény által aláírt gyakorlatképzési megállapodás (Learning Agreement for traineeships),  
� hallgatói nyilatkozat,  
� önéletrajz, motivációs levél (magyarul + külföldön folytatott gyakorlati munkavégzés nyelvén), 
� 1 db útlevélkép, 
� két lezárt félév NEPTUN-ból kinyomtatott, az Oktatási Igazgatóság által hitelesített tárgylista és 

eredményei, 
� államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata, 
� szakmai referencia, 
� elért eredmények, díjak, helyezések (opcionális), 
� rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenységről szóló igazolás (opcionális), 
� korábbi, külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak ösztöndíjak jegyzéke. 

 
 



 

 

 

Pályázni kizárólag olyan külföldi intézményekbe illetve vállalatokhoz, cégekhez lehet, amelyeket a szakvezető 
írásos engedélyével (szakvezetői nyilatkozat) jóváhagy. 

A pályázat elbírálása intézményi szinten történik. A pályázat végső eredményéről az Oktatási Igazgatóság az 
érvényes pályázat beadásától számított 30 napon belül e-mail-ben értesíti a hallgatókat. 

A pályázati anyagot szíveskedjenek lefűzhető fóliatasakban, összetűzés nélkül leadni. 

 

A pályázattal és a programmal kapcsolatos részletes információkért és a pályázati dokumentumokért, kérem 
írjanak az erasmus@almos.uni-pannon.hu címre. Továbbá érdeklődni lehet a 003688-624753-as 
telefonszámon és személyesen az Oktatási Igazgatóság, Egyetem u. 10. „A” épület, fsz. 5. irodájában. 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő   9-11 
Kedd   13-15 
Szerda  9-11 
Csütörtök  13-15 
Péntek  9-11 


