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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Hallgatók számára 
ERASMUS hallgatói részképzésre 

 
A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete magyar szakos hallgatók szá-
mára 2010/2011 tanévi ERASMUS tanulmányi ösztöndíjakra hirdet pályázatot: 

 

1.  Partneregyetem: Istituto Universitario Orientale di Napoli (Nápoly, Olaszország)  

 Ösztöndíjas hallgatók száma: 2 fő 

 Tanulmányi idő a partneregyetemen/hallgató: 5 hónap 

 

2.  Partneregyetem: University of Tartu (Tartu, Észtország)  

 Ösztöndíjas hallgatók száma: 4 fő 

 Tanulmányi idő a partneregyetemen/hallgató: 5 hónap 

 

3. Partneregyetem: Jagellonian University in Krakow (Krakkó, Lengyelország)  

 Ösztöndíjas hallgatók száma: 2 fő 

 Tanulmányi idő a partneregyetemen/hallgató: 5 hónap 

 honlapok: http://www.uj.edu.pl 

  http://hungarystyka.com.pl 

 

A külföldi részképzésre pályázatot nyújthat be minden magyar szakos hallgató. 

Az ERASMUS programról a  

http://meph.iit.uni-miskolc.hu/erasmus_2/index.html 

honlapon tájékozódhatnak a pályázók. Ezen a honlapon találhatók a teljes pályázati felhívás, a meg-
pályázható helyek karonkénti táblázata, a pályázati űrlapok és a kiegészítő dokumentumok is.  
A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben a tartui pályázattal kapcsolatban Nagy Judit-
hoz, a nápolyi pályázattal kapcsolatban Dr. Darab Ágneshez lehet bővebb felvilágosításért fordulni. 

 

A szakmai programra vonatkozó információk: 

 

A NÁPOLYba utazó hallgatók esetében a cél az itáliai-magyar kulturális és nyelvészeti kapcso-
latok tanulmányozása, a partnerintézményben működő magyar irodalmi kutatásokban való rész-
vétel, az olasz nyelvi ismeretek bővítése. Az olasz nyelvi ismeretek továbbfejlesztésén és a ku-
tatómunkán túl a hallgatóknak lehetőségük van más, érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak hall-
gatására is (olasz vagy angol nyelven). A hallgatóknak a külföldi részképzés alatt a partnerintéz-
ményben legalább 15 beszámítandó kreditet kell szerezniük! 
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Elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik jártasak valamilyen fokon az olasz nyelvben. 
Azoknak a hallgatóknak, akik nem rendelkeznek olasz nyelvi ismeretekkel, angol nyelvtudás 
ajánlott. 

A külföldön szerzett érvényes krediteket és vizsgajegyeket a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet elismeri (amennyiben a szakos képzés valamely tantárgyához hozzárendelhetők), így haza-
érkezés után a hallgató halasztás nélkül folytathatja itthoni tanulmányait. 

A fogadó egyetemről hasznos információkat találhatnak a pályázó hallgatók a következő honlapon:  

http://www.iuo.it 

 

A TARTUba utazó hallgatók esetében a cél az észt nyelv és kultúra tanulmányozása, a partner-
intézményben folyó hungarológiai oktatás és kutatómunka megismerése. Az észt nyelvvel és kul-
túrával valamint a hungarológiával kapcsolatos tanulmányokon túl a hallgatóknak lehetőségük van 
más, érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak hallgatására is (észt vagy angol nyelven). A hallga-
tóknak a külföldi részképzés alatt a partnerintézményben legalább 15 beszámítandó kreditet kell 
szerezniük! 

Elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik angol nyelvtudással rendelkeznek.  

A külföldön szerzett érvényes krediteket és vizsgajegyeket a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet elismeri (amennyiben a szakos képzés valamely tantárgyához hozzárendelhetők), így haza-
érkezés után a hallgató halasztás nélkül folytathatja itthoni tanulmányait. 

A fogadó egyetemről hasznos információkat találhatnak a pályázó hallgatók a következő honlapon:  

http://www.ut.ee 

 

A hallgatók pályázati anyaga tartalmazza a következőket: 
 
1) pályázati űrlap 
2) indexmásolat a lezárt félévekről 
3) nyelvtudást igazoló bizonyítvány(ok) 
4) legalább egy oktatói ajánlólevél 
5) egyéb szakmai tevékenység leírása, igazolása (pl. TDK) 
6) egyéb kiegészítő tevékenység leírása, igazolása (pl. HÖK) 
7) motivációs levél idegen nyelven (1/2-1 oldal) 

 
 

A pályázatok beadásának határideje:  

2010. április 5. (300-as szoba) 
 

A pályázati űrlapot a ME Tudományos és Nemzetközi Osztályán (TNO A/4. 1. em. 107. szoba) is le 
kell adni! 

A benyújtott pályázatokat a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 2010. április 9-ig rang-
sorolja, az intézeti rangsor az intézeti hirdetőtáblán lesz látható. 

A beadott pályázatokról a végleges döntést az intézeti rangsor alapján a kari Erasmus Bizottság 
hozza meg 2010. május közepéig. 
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A hallgatók kiutazására az ERASMUS pályázaton elnyert pénzforrások függvényében kerülhet sor. 
A pályázónak számolnia kell azzal, hogy kiutazása esetén kb. 300 EUR/hó ösztöndíjat fog kapni, 
így kb. 50–100 EUR/hó összegű önrészre lesz majd szüksége a biztonságos megélhetéshez. A hall-
gató szociális támogatásért és utazási költségeinek támogatásáért több alapítványhoz is benyújthat 
pályázatot. 

 
 


