
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(fénymásolni leadva egy példány a titkárságon)

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJRA
TANULMÁNYÚTRA ÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

A felhívás és az ehhez kapcsolódó információk 
a www.elte.hu/erasmus központi honlapon és 

az ETR-ben érhetők el- mindenképp     olvassák     el     a   
felhívást     a     megadott     honlapcímen  

KI pályázhat tanulmányútra?
- a régi Film szakosok és a Film MA-sok (ők egy lezárt félévvel)
- a Szabadbölcsészek közül a CSAK Film szakirányosok és 
minorosok, de csak a másodévesek, hiszen két lezárt félév 
szükséges a jelentkezéshez, a harmadévesek esetében 
nyilatkozattal kell igazolni, hogy a 2012/2013-as tanév adott 
félévében is a szak iratkozott hallgatói lesznek
- Németországba min. német középfokú, Franciaországba és 
Belgiumba min. francia középfokú, Csehországba, Finnországba az 
Egyesült Királyságba és Hollandiába min. angol középfokú 
nyelvvizsgával  lehet jelentkezni

HOVA?
- Université     Sorbonne   Nouvelle Paris 3 Film Fakultására (http://www.univ-
paris3.fr/) (BA-MA egyaránt)
- Universitat     Utrecht   Faculteit der Letteren Instituut Media en Re/presentatie 
(http://www.let.uu.nl); (BA-MA egyaránt)
- Ruhr-Universität     Bochum   Institut für Medienwissenschaft
Gebäude (http://www.ruhr-uni-bochum.de/ifm/;http://www.ruhr-uni-
bochum.de/intoff/) (BA-MA egyaránt)
- Charles     University   Prága Film Studies Department (http://www.ff.cuni.cz/)
(BA-MA egyaránt) – KÉRÉSÜK, HOGY A 2. FÉLÉVRE PÁLYÁZZANAK!
- Rijk Universiteit     Gröningen   Bölcsészettudományi Kar Department of 
Arts, Culture and Media studies 
(http://www.rug.nl/let/onderwijs/kunstEnCultuurStudies/kunstenCultuurMedia/o
nderwijsprogramma/ArtsMediaCulture/index (BA-MA egyaránt)

________________________________________________________________________
*     Speciális     szabályok     az     Erasmus     programban     korábban     már     részt     vett     hallgatókra:   
tanulmányútra az pályázhat, aki tanulmányi célú mobilitásban még nem vett részt; szakmai 
gyakorlatra az pályázhat, aki szakmai gyakorlat célú mobilitásban még nem vett részt. Szakmai 
gyakorlatra pályázhat, aki tanulmányi célú mobilitásban már részt vett, és tanulmányútra 
pályázhat, aki szakmai gyakorlatban korábban részt vett.
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- Université     de     Liège   Department des Arts et Sciences de la 
communication- Cinéma (http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/fac/facP) 
(BA-MA egyaránt)
-     University     of     Oulu     Film     Studies   
(http://www.oulu.fi/hutk/elokuva/inenglish.html) (BA-MA egyaránt)
- Sheffield     Hallam     University   Faculty of Development & Society 
Humanities Department (http://www.shu.ac.uk/faculties/aces) CSAK     BA-  
soknak

SZAKMAI     GYAKORLATRA   KÜLFÖLDI INTÉZMÉNY 
FOGADÓNYILATKOZATÁVAL RENDELKEZŐ HALLGATÓ 
JELENTKEZHET, EHHEZ SEMMILYEN LISTA NEM ÁLL 
RENDELKEZÉSRE, MINDEN HALLGATÓ MAGÁNAK KELL 
MEGTALÁLJA A FOGADÓ HELYET. HA MEGVAN A 
FOGADÓNYILATKOZAT, VAJDOVICH GYÖRGYI TANÁRNŐVEL 
KELL EGYEZTETNI, HOGY A SZAK BE TUDJA-E SZÁMÍTANI A 
KINT ELTÖLTÖTT IDŐT SZAKMAI GYAKORLATNAK.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy sem az Erasmus szakmai 
gyakorlat ösztöndíj, sem a hallgatói mobilitásra elnyert összeg nem fedezi a 
kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból 
kiegészíteni szükséges!

A pályázat benyújtásának határideje és módja:  

A pályázatot legkésőbb FEBRUÁR     29.  -ig lehet feltölteni 
és véglegesíteni az ETR Erasmus felületén 
elektronikusan, valamint az elküldött pályázat 
kinyomtatott     és     aláírt     példányát     kell     leadni   Farkas 
Noéminél (41-es     szoba)   március     08.-án     11.30-13.00   
ÓRA     KÖZÖTT.   

A tanszékre szükséges dokumentumok az ETR-eseken 
kívül:

 önéletrajz magyar és angol (francia, német) nyelven
 motivációs levél magyar és angol (francia, német) 

nyelven
 előző két félév vizsgaeredményeinek másolata (MA-

soknak egy félév)

________________________________________________________________________
*     Speciális     szabályok     az     Erasmus     programban     korábban     már     részt     vett     hallgatókra:   
tanulmányútra az pályázhat, aki tanulmányi célú mobilitásban még nem vett részt; szakmai 
gyakorlatra az pályázhat, aki szakmai gyakorlat célú mobilitásban még nem vett részt. Szakmai 
gyakorlatra pályázhat, aki tanulmányi célú mobilitásban már részt vett, és tanulmányútra 
pályázhat, aki szakmai gyakorlatban korábban részt vett.
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 index fényképes oldalának másolata
  a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező 
pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázatok előkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben Farkas Noéminek 
írjanak emailt a farkasnoemi@emc.elte.hu címre

Farkas Noémi
Intézeti Erasmus koordinátor
farkasnoemi@emc.elte.hu
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