
ERASMUS gyakornokokat keresünk 

a Bécsi Magyar Iskolaegyesület számára 

 

Ha Te: 
 

       nagyon jól beszélsz magyarul, vagy magyar az anyanyelved, 

       beszélsz németül, 

       esetleg vannak néptánc és /vagy népzenei ismereteid, 

       szeretsz gyerekekkel foglalkozni, esetleg pedagógus leszel, 

       szeretnél szakmai tapasztalatot gyűjteni, 

      és szeretnél Bécsben új, szakmai tapasztalatokat szerezni és az 

itteni életet megismerni, 

jelentkezz nálunk mihamarabb egy önéletrajz és egy 
rövid motivációs levél megküldésével az 

ungarischer.schulverein@gmail.com e-mail címen. 
 

 
Mi biztosítunk neked: 
 

       lehetőséget szakmai tapasztalatok gyűjtésére, 

       a német nyelv gyakorlását a mindennapi kommunikációban 

       és elég szabadidőt, hogy felfedezhesd Bécset! 

További információk rólunk: 

 

www.ungarischlernen.at 

illetve a 0043 1 2125514-es számon, valamint 

e-mailben: ungarischer.schulverein@gmail.com 
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Röviden az ERASMUS gyakornoki programról: 

Célok 
 
A gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél 
eltöltött időszak, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges 
készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a 
megértésében. 
 
Szakmai gyakorlat helye 
 
A fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb 
szervezet. 
A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:  
 
 európai intézmények 

 EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség 
és/vagy a kettős támogatás elkerülése érdekében). 

 a hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség) a fogadó országban 

 
A szakmai gyakorlat jellemzői 
 
 A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai 

gyakorlat időszakát 

 A hallgatóval Képzési Megállapodás jön létre, mely tartalmazza a gyakorlat 
időtartamát és tartalmát, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell 
hagynia. 

 

Hogyan érhető el? 
 
1. Az anyaintézményen keresztül, egyéni pályázat útján vagy 

2. Szakmai gyakorlatot szervező konzorciumon keresztül 

 
A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok 
 
A hallgatói szakmai gyakorlatok tekintetében a küldő felsőoktatási intézmény és a 
támogatható fogadó vállalkozás között nincs szükség kétoldalú egyezményre, mivel a 
különböző érintett felek által aláírt egyéni hallgatói szakmai gyakorlati szerződés 
jogilag kötelezi őket. 
 
A hallgatói mobilitás időtartama 
 
Erasmus szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 3 hónap, a felsőfokú 
szakképzés kivételével, ahol a minimális időtartam 2 hónap. A maximális 
időtartam 12 hónap. 
 
 
 



A hallgató tevékenysége a fogadó országban 
 
Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következő külföldi tevékenységekre lehet 
megítélni:  
 
 nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény 

a hallgatói program szerves részeként fogadja el. 

 tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja. 

 
 

Az anyaországba történő mobilitás 
 

Egy részt vevő ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevő országban él, 
mert ott folytatja felsőfokú tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási 
program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a pályázatok 
elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani. 
 
Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendő fogadó intézmények figyelmét arra, 
hogy „hazatérő” hallgatót ajánlanak, és ezt egyértelműen jelölni kell a Nemzeti 
Irodának megküldendő záróbeszámolóban.  
 
Hallgatói mobilitások támogatási szerződése - pénzügyek 
 

Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi szakmai gyakorlat többletköltségeihez. Ez a 
hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre.  
 
A szakmai gyakorlat átlagos havi összege magasabb lesz, mint a tanulmányi időszakra 
vonatkozó összeg, mert a fogadó országban a kedvezményezett nem feltétlenül 
rendelkezik a fogadó egyetem által kínált lehetőségekkel/eszközökkel.  
 
Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerződések lezárása  
 

Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a 
mobilitás teljesítését követően. 
 

A felsőoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan 
összeget, amelyet nem a szerződésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel. 

 
Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi szakmai gyakorlat alatt a Képzési 
Megállapodásban foglaltakat, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési 
kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni 
abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett 
külföldi gyakorlat elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldő intézmény köteles jelenteni, 
a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.  
 
 


