
 
 

ERASMUS+ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Külföldi részképzésre 
 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet 

Óvodapedagógus-képző Tanszéke pályázatot hirdet óvodapedagógus szakos hallgatók részére a 

2022/2023-as tanévben megvalósuló külföldi 3-5 hónapos tanulmányok folytatására az alábbi 

partnerintézményekbe.  

 

Választható partnerintézmények: 
Ausztria 
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (Bécs vagy Krems) 
Erasmus kód: AWIEN10 

Nyelvtudás: Az oktatás német és angol nyelven folyik, C1-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 

 

Pädagogische Hochschule Burgenland (Eisenstadt) 
Erasmus kód: A EISENST01 

Nyelvtudás: Az oktatás német és angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 

 

Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule (Klagenfurt) 
Erasmus kód: A KLAGENF02 

Nyelvtudás: Az oktatás német és angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 
 

Németország 
Pädagogische Hochschule Freiburg (Freiburg) 
Erasmus kód: D FREIBUR02 

Nyelvtudás: Az oktatás német vagy angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 

 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Nürnberg) 
Erasmus kód: D ERLANGE01 

Nyelvtudás: Az oktatás német vagy angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 

 

Evangelische Hochschule Nürnberg (Nürnberg)  
Erasmus kód: D NUERNBER03  

Nyelvtudás: Az oktatás német vagy angol nyelven folyik, B2-es német vagy angol nyelvtudás szükséges. 
 

Románia 
Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) 
Erasmus kód: RO ORADEA02 
Nyelvtudás: Az oktatás magyar és román nyelven folyik. Nem szükséges román nyelvtudás. 

 

 

 



Szlovákia 
Selye János egyetem Tanárképző Kar (Komarno) 
Erasmus kód: SK KOMARNO01 
Nyelvtudás: Az oktatás magyar és szlovák nyelven folyik. Nem szükséges szlovák nyelvtudás. 

 

Univerzita Konštantina Filozofa V Nitre Department of Education (Nyitra) 

Erasmus kód: SK NITRA01 

Nyelvtudás: Az oktatás magyar és szlovák nyelven folyik. Nem szükséges szlovák nyelvtudás. 

 

Univerzita Konštantina Filozofa V Nitre Faculty of Central European Studies, 

Institute for Teacher Training (Nyitra) 

Erasmus kód: SK NITRA01 

Nyelvtudás: Az oktatás magyar és szlovák nyelven folyik. Nem szükséges szlovák nyelvtudás. 

 

Pályázati követelmények: 

 magyar vagy valamely résztvevő ország illetve 3. ország állampolgára (ha van állandó 

tartózkodási engedélye Magyarországon) 

 két lezárt félév az adott tudományterületen a kiutazás idején 

 az SZTE beiratkozott hallgatója 

 a külföldi tanulmányok folytatásához (dokumentáltan is) megfelelő szintű nyelvtudás 

 magas színvonalú tanulmányi programtervezet (motivációs levél) 

 

A pályázathoz a következőket kell kötelezően elektronikusan csatolni: 

 ERASMUS hallgatói pályázati űrlap elektronikusan kitöltve 

 rövid önéletrajz (magyarul és célnyelven) 

 motivációs levél (magyarul és célnyelven) 

 nyelvtudást igazoló dokumentumok 

 előző 1 lezárt félév teljesítményének dokumentálása 

 igazolás az aktív hallgatói státuszról 

 oktatói ajánlás 

 

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap az SZTE Erasmus honlapjáról tölthető le: http://www2.u-

szeged.hu/erasmus/ 

 

A pályázással kapcsolatban az Óvodapedagógus-képző Tanszék Erasmus-koordinátorát Dr. Kovács 

Krisztinát kell keresni e-mailben (kovacs.krisztina.agnes@szte.hu). 

A pályázatot 2022. február 16-ig (szerda) 16 óráig kell elektronikus formában kell elküldeni az 

Óvodapedagógus-képző Tanszék Erasmus-koordinátorának. 

 

 

 

Dr. Kovács Krisztina 

Óvodapedagógus-képző Tanszék 

Erasmus koordinátor 
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