
 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2020. február 8 – 2020. február 29. 

 

Időrendi bontás: 

• 2020.01.31-03.02. Erasmus+ főpályázási időszak 

• 2020.02.17. Kari Erasmus+ tájékoztató előadás 

• 2020.02.19. Erasmus+ standolás Lágymányoson 

• 2020.02.19. Külügyi Akadémia 

• 2020.02.22. Erasmusos interjú megjelenése az online Nyúzban 

• 2020.02.24. EHÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2020.02.27-03.04. Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázási időszak 

 

Bevezetés: 

Január végén elkezdődött az Erasmus+ és az Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázási időszaka, így 

sokat foglalkoztam promócióval, próbáltam minden felületen elérni a hallgatókat. Sokan 

kerestek a pályázásokkal kapcsolatban személyesen és emailben is, igyekeztem mindenkinek a 

legjobb tudásom szerint segíteni. 

 

Február: 

Január 31-március 2. között folyik az Erasmus+ pályázása a következő két félévre. Evvel 

kapcsolatban sokan kerestek meg, az utóbbi hetekben igyekeztünk facebook eseményekkel, 

megosztásokkal, plakátolással, Erasmusos körlevéllel elérni mindenkit és felhívni a figyelmet 

a tájékoztatókra. 

Február 17-én volt a TÁTK-IK-TTK közös lágymányosi Erasmus+ tájékoztató előadása. 

Február 19-én az Északi épületben állítottunk fel egy Erasmus+ standot, szintén TÁTK-IK-

TTK közös produkció volt, a Nemzetközi Iroda segítségével. Aznap délután volt a Külügyi 



 

Akadémia első alkalma, ahol részletesen átbeszéltük a különböző ösztöndíjprogramok 

kezdeményezését, működését, a felmerülő problémákat és szorosabb együttműködést 

alakítottunk ki a Nemzetközi Irodával. Ezen kívül sok hasznos információt kaptunk az Erasmus 

program jövőbeni alakulásáról és az új 7 éves ciklusban (2021-től) várható változásoktól. 

Február 22-én megjelent egy az Erasmusos interjúk közül a Nyúz online felületén, további kettő 

fog még megjelenni, ezek készülőben vannak. 

Február 24-én részt vettem az EHÖK Külügyi Bizottsági ülésén, ahol megbeszéltük a 

pályázással kapcsolatban felmerült esetleges nehézségeket és a következő Külügyi Akadémia 

témáját. Erre március 25-én fog sor kerülni a TTK-n, ezért én is részt veszek a szervezésében. 

Február 27-én kezdődött el az Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázási időszaka. Erre az ebben a 

félévben kiutazó hallgatók pályázhatnak szociális alapú kiegészítő támogatásért,  

A következő héten véget ér az Erasmus+ és az Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázási időszaka, 

március 10 vagy 11-én a Camp Leaders tájékoztatót fog tartani a TTK-n (még megbeszélés 

alatt van) és március 25-én lesz a Külügyi Akadémia 2. alkalma. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2020.02.29. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

06 20 500 6444 


