
 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2020. december 1. – 2020. február 6. 

 

Időrendi bontás 

• 2021.01.15. EHÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2021.01.15. Külügyi Akadémia 

• 2021.01.22. Tisztségviselői ülés 

• 2021.01.29-03.01. Erasmus+ főpályázati időszak 

Bevezető 

A vizsgaidőszak nyugodtan telt, de most kezdődött az Erasmus+ főpályázati időszak, ezért több 

megkeresést kaptam az utóbbi hetekben. Most kezdődik az új Erasmus ciklus (2021-2027), ami 

fontosabb változásokkal jár. 

 

Január 

Január 15-én volt egy EHÖK Külügyi Bizottsági ülés, majd utána egy Külügyi Akadémia a 

Nemzetközi Iroda részvételével. Németh Katalin és Deli Júlia mutatták be nekünk a következő 

Erasmus ciklus újdonságait (leginkább 2022 tavasztól fognak működni): 

- A hagyományos mobilitás mellett rövid 5-30 napos mobilitás is lesz 

- A hagyományos fizikai mobilitás mellett ún. blended mobilitásban is részt lehet venni ami 

során a külföldön töltött hónapokra jár majd ösztöndíj 

- A green mobilitás egy utazási támogatás annak, aki vállalja, hogy nem repülővel hanem 

busszal vagy vonattal utazik ki 

- Lesznek virtuális mobilitások is 

- Az ELTE a hagyományos Erasmus keretének 20%-át az EU-n kívüli Erasmus+ 

kreditmobilitásra fordíthatja 

- A mobilitáshoz szükséges dokumentumok mind online rendszerbe lesznek feltöltve 



 

- Erasmus App (ELTE fejlesztés) – nincs emiatt dupla-tripla adatbevitel, az appon keresztül 

lekérhetőek a dokumentumok, emlékeztetők mobilitás előtt, stb. 

- Brexit: Nagy-Britannia nincs benne az új ciklusban, de 2021/22-ben még lehet kiutazni, 

később majd csak kreditmobilitással, szakmai gyakorlathoz vízum szükséges, 6 hónapnál 

rövidebb tanulmányi mobilitásra nem kell, hosszabbra tanulmányi vízum kell majd 

- A meglévő intézményközi szerződések értékelve lesznek az alapján, hogy mennyire aktív 

a partneregyetemmel a kapcsolat, és azokat fogják megújítani, ahova sok hallgató utazik. 

Az érdeklődés felmérésére google form kérdőívet fogunk kiküldeni az egész ELTE-n, hogy 

hova szeretnének Erasmusra menni, ha nem utaznak ki, miért nem, stb. Ezeknek a 

kiértékelése kari szinten fog történni 

- A tárgyelismeréshez ekvivalencia táblázatot fog készíteni a Nemzetközi Iroda 

(mintatantervek alapján), hogy megszűnjön a kettős terhelés 

- Több szak esetében mobilitási ablakot igyekeznek kialakítani a tantervben 

- Alakul a Campus Mundi utódprogramja 

Január 22-én részt vettem a tisztségviselői ülésen, ahol főleg a mentorrendszer volt a fő téma. 

Január 29-től március 1-jéig fog tartani az Erasmus+ főpályázati időszak. 

 

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

alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2020.11.28. 

Dénes Dorottya 
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