
 

LLP/ERASMUS 2012/2013 

 PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Hallgatók részére   
 

 

1. Személyi adatok 

 

Név: ……………………………………………………………………………… 

 

Anyja neve: ………………………………………………………………………. 

 

Születési hely, idő:.……………………………………………………………… 

 

Évfolyam:………………………………………………………………………… 

 

Szak(ok):………………………………………………………………………….. 

 

Lakcím:…………………………………………………………………………… 

 

Adóazonosító:…………………………………………………………………….. 

 

E-mail:…………………………………………………………………………….. 

 

Mobiltelefon:………………………………………………………………………. 

 

 

2. Az előző félév tanulmányi átlaga………………………………………..    

Az indexben feltüntetett összes félév fénymásolatának csatolása kötelező! 

 

3. Nyelvismeret 

 

 1. Nyelv:…………………    Nyelvismeret szintje:………………………….. 

 2. Nyelv:…………………    Nyelvismeret szintje:………………………….. 

 3. Nyelv:…………………    Nyelvismeret szintje:…………………………..    

      Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata csatolandó! 

 

4. Önéletrajz  

 

5. Kimagasló eredmények (tanulmányok, sport, közösség stb.)……………………….  

 

6. Rövid (max. egy A/4-es oldal) leírás arról, hogyan illeszkedne a tanulmányút további 

terveibe („Motivációs levél”). 

 

7. Oktatói ajánlás (nem kötelező!) 

 

8. Mely intézményben szeretne tanulmányokat folytatni? 
            Jelölje meg a megpályázandó intézményeket fontossági sorrendben!  

 

Intézmény neve: Szak: Szemeszter megjelölése (őszi vagy tavaszi) 

1.   

2.   

3.   

     

      

   Fénykép 



 

 

 

 
TUDNIVALÓK A TANULMÁNYÚTRÓL 

 

a. A kint szerzett tanegységeket a tanszék lehetőség szerint beszámítja a tanulmányokba. 

b. Az esetleges minor szakon állított követelmények teljesítési feltételeiről az illető 

tanszékkel a hallgatóknak kell egyezségre jutnia. 

c. Sikeres pályázat esetén a hallgató, a küldő és a fogadó intézmény között megkötendő 

„Learning Agreement” (tanulmányi megállapodás) rögzíti a teljesítendő tanegységek 

listáját, valamint az értük kapható ECTS pontokat. 
d. A Learning Agreement szakmai tartalmát a kint elvégzendő tanegységek itthoni 

tanulmányokba való beszámítása érdekében minden esetben a tanszéki Erasmus-

koordinátorral vagy a tanszékvezetővel kell egyeztetni. 
e. Az egyetem tanulmányiösztöndíj-megállapodást köt a nyertes pályázókkal. 

f. Az ösztöndíj várható mértékéről az Egyetem Pályázati Irodája a hallgatót legkésőbb 

2012. július 15-ig kiértesíti.  

 

 

Ki pályázhat? 

 

Az a hallgató, aki elnyert pályázat esetén a kiutazás megkezdéséig legalább 2, jogász szakos 

hallgatók esetében 4 lezárt félévvel rendelkezik, és a beadáskor vállalja, hogy a KRE-vel a 

2012/2013-as tanévében hallgatói jogviszonyban marad. 

 

A pályázatot 3 oktatóból és 1 hallgatóból álló bizottság bírálja el. Az eredményt 2012. április 13-ig 

közzétesszük. 

 

A tanszéki/kari döntés a tanszék/Kar érvényes Erasmus bilaterális szerződésének függvénye, 

és a Tempus Közalapítvány és a Károli Gáspár Református Egyetem 2012/2013-as tanévre 

szóló Intézményi LLL/Erasmus támogatási szerződésének a szerződő felek általi kölcsönös 

aláírásával lép életbe. A pályázat általános feltételeit sikeres pályázat esetén a megkötendő 

hallgatói ösztöndíjszerződés melléklete tartalmazza. 

 

 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 


