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Bevezető információk
• Összesen 24 hónap lehet Erasmus+ ösztöndíjjal külföldi részképzésen
és/vagy szakmai gyakorlaton.
• Erasmus+ részképzés program: központilag megadott időszakban
pályázható (min. 3 hónapra, max. 12 hónapra).
• Erasmus+ szakmai gyakorlat program: folyamatosan pályázható (min. 2
vagy 2 x 1 hónapra, max. 12 hónapra). De ajánlott minél korábban
pályázni és tájékoztatni a TKK-t.
• Van diplomaszerzést követő Erasmus+ szakmai gyakorlat is.

A gyakorlatok elfogadása
• A külföldi gyakorlat elfogadásáról a TTT által elfogadott eljárásrend
alapján a TKK, az adott szak felelőse, az EHÖK és az adott alapkar
Erasmus-koordinátorai közösen döntenek.
• A hallgató pályázik a Neptunban.
• A karok és a TKK is megkapja a pályázatot.
• A TKK véleményezi a pályázatot a szakmódszertanos oktatók
bevonásával.
• Döntés.
• Az ELTE nem tud fizetni a külföldi mentoroknak, de tud fizetni a
magyarországi mentoroknak, ha külföldi hallgatót fogadnak gyakorlatra.

A szaktárgyi tanítási gyakorlat külföldön:
Erasmus+ részképzés
• Mindkét tanári szakon támogatható a szaktárgyi tanítási gyakorlat
külföldi gyakorlóhelyen való végzése a meghatározott szakmai feltételek
teljesülése és igazolása esetén.
• Egy tanári szak szaktárgyi tanítási gyakorlatának az elfogadása egy
félév alatt
• Két tanári szak szaktárgyi tanítási gyakorlatának elfogadása egy félév
alatt
• Két tanári szak szaktárgyi tanítási gyakorlatának elfogadása két félév
alatt

A szaktárgyi tanítási gyakorlat külföldön:
Erasmus+ szakmai gyakorlat
• Minden esetben a szakmai feltételek teljesülésével és igazolásával.
• Tantárgyanként 1+1 hónap alatt végzett csoportos gyakorlat
oktató/vezetőtanár kísérővel vagy kísérő nélkül, szükség esetén
kivételes tanulmányi renddel.
• Az Erasmus+ a kísérőknek is biztosít ösztöndíjat csoportosan szervezett
gyakorlat esetén.
• Az 1+1 hónap gyakorlat ugyanabban a külföldi/határon túli
intézményben történhet.

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
külföldön: Erasmus+ szakmai gyakorlat
• Minden esetben a szakmai feltételek teljesülésével és igazolásával, maximum 1
félév beszámításával.
• Egy tanári szakot érintő egy félév és egyéb iskolai tevékenység beszámítása a
gyakorlatba, a másik félévben a másik szak tanítása és egyéb iskolai
tevékenységek történnek magyarországi intézményben.
• Két tanári szakot érintő egy félév és egyéb iskolai tevékenység beszámítása a
gyakorlatba, a másik félévben két szak tanítása és egyéb iskolai tevékenységek
történnek magyarországi intézményben.
• Egy adott féléven belül egy szak tanítása és egyéb iskolai tevékenységek min. 2
hónap alatt, a többi hónapban a gyakorlat magyarországi intézményben
történik.
• Egy adott féléven belül két szak tanítása és egyéb iskolai tevékenységek min. 2
hónap alatt, a többi hónapban a gyakorlat magyarországi intézményben
történik.

A gyakorlatkísérő szemináriumok
lehetőségei
• A külföldön végzett gyakorlatot támogató konzultáció/szeminárium
külföldi felsőoktatási intézményben vagy a gyakorlóhelyen.
• Az ELTE-n online konzultáció keretében végzett kurzus.
• Kivételes tanulmányi renddel a gyakorlaton nem tanított szakhoz
kapcsolódó gyakorlatkísérő szeminárium társfelvételi kötelezettségének a
megszüntetése, másik félévben való elvégzése.

