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Kedves Olvasó!

Nagy öröm bemutatni neked az ELTE ÁJK 
Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságá-
nak információs kiadványát, amely útbaigazítást 
ad neked arra az esetre, ha úgy döntesz, hogy 
külföldi tanulmányúton, szakmai gyakorlaton sze-
retnél részt venni, bármely más külföldi ösztöndíjra 
pályáznál, vagy külügyi érdeklődésűként jelentkeznél az 
egyetem külügyi szervezeteibe.

A kiadványban megtalálod a legnépszerűbb ösztöndíj-lehe-
tőségek rövid ismertetését, hasznos linkeket és telefonszámokat, illetve néhány 
ösztöndíj után olvashatsz egy-egy élménybeszámolót Karunk olyan hallgatóitól, 
volt hallgatóitól, akik igénybe vették a kínálkozó lehetőséget. Ezek az élmény-
beszámolók magukért beszélnek, és kellően bizonyítják, hogy nem lehetetlen 
akár külföldi ösztöndíjakat nyerni, csupán kellő motiváció, akarat és kitartás 
szükséges. Reméljük, hogy a kiadvány elolvasása után meglesz a lelkesedés, hogy 
élj a külföld adta lehetőségekkel. Természetesen arra nincs mód, hogy az ösz-
töndíj-lehetőségek ismertetője a legapróbb részletre is kiterjedjen, de az alapok 
ismeretében lényegesen könnyebb dolgod lesz az ösztöndíjak világában tájéko-
zódni és sikeres pályázatot készíteni.

Ebben a rövid kiadványban szeretnénk felhívni a figyelmedet a Kar által bizto-
sított olyan részképzésekre is, amelyeket teljesítve a nemzetközi munkaerőpiacon 
is előnyös pozícióból indulhatsz.

Bármilyen egyéb felmerülő kérdéseddel vagy a Kitekintőben nem szereplő 
ösztöndíjjal kapcsolatban nyugodtan keresd meg a Külügyi Bizottság bármely 
tagját vagy engem.

Bízom abban, hogy a kiadványunk valóban eléri célját, és elegendő ösztönző 
erőhöz fogsz jutni ahhoz, hogy részt vegyél a mobilitásban!

A Külügyi Bizottság nevében sikeres pályázást kívánok mindenkinek!

Katona Viktória
Külügyekért felelős alelnök

ELTE ÁJK HÖK

Köszöntő
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Az Erasmus+ program

Erasmus+ program

Az Erasmus+ program egy 
felsőoktatási akció része, az oktatás 
minőségének növelését és az eu-
rópai együttműködés elmélyítését 
hivatott segíteni pályázatai révén. 
A program a neves filozófusról, te-
ológusról, humanistáról, Rotter-
dami Erasmusról (1465–1536) kapta a 
nevét. Az Erasmust az egyetemek közötti 
együttműködés elősegítésének, az európai 
hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az 
átláthatóságnak és a külföldön végzett tanulmányok, 
megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének/
beszámításának szándéka vezérli. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik leg-
sikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint három millió 
egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus-hall-
gatók szerint az Erasmus-tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönny-
ítette számukra. Az Erasmus-hallgatók 60%-a nő, és a kiutazó hallgatók 80%-a a 
családban az első, aki külföldi tanulmányokra utazhat.

Az Erasmus-program az Európai Unió 27 tagállama, a 3 EFTA ország (Izland, 
Liechtenstein és Norvégia) és két társult ország (Macedónia, Törökország) 

R
o

tte
Rd

a
m

i e
Ra

sm
u

s



3

Erasmus+ program

Tanulmányút
Fogadó helyek

Szakmai gyakorlat
Kiegészítő Pályázati Lehetőségek

Erasmus+ program

számára biztosítja az együttműködést a felsőoktatás területén. A 32 részvétel-
re jogosult ország felsőoktatási intézményei vesznek részt a programban. Az 
Erasmus-program 1987-es indítása óta 3 millió Erasmus-hallgató vehetett részt 
külföldi részképzésen a program keretében. A program magyarországi felügye-
letét a Tempus Közalapítvány látja el.

A ösztöndíjprogramnak két része van: az Erasmus tanulmányútra és az Eras-
mus szakmai gyakorlatra való pályázás.
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Az Erasmus
tanulmányút

Erasmus+ program

pályázás

A pályázás minden esetben a Nep-
tun felületén keresztül történik.

Pályázati időszakok

a) főpályázati időszak: minden 
év márciusában, legfeljebb 3 külföldi 
egyetemre1;
b) pótpályázati időszak: mind-
en év szeptemberében, legfeljebb 2 
külföldi egyetemre2.

1 Ezek sorrendjét a feltöltés sorrendje határoz-
za meg.
2 A főpályázati során kiválasztott intézménybe 
max. 5 hónapra kaphat ösztöndíjat a hallgató, 

A pályázatok elbírálása május végére, 
július elejére történik meg.

kik Pályázhatnak?
• az a hallgató, aki résztvevő 

országok állampolgára vagy 
tartózkodási engedéllyel ren-

a pótpályázati időszak során megpályázott 
helyekre label/önköltséges hallgatóként lehet 
kiutazni Viszont amennyiben az Erasmus 
tanulmányi keret megengedi, itt is igényelhető 
ösztöndíj. Label/önköltséges hallgatóként nem 
kell a fogadó intézményben tandíjat fizetni, és 
az Erasmus státusszal járó kedvezményeket is 
járnak, viszont a kiutazás és a kinntartózkodás 
költségeit a résztvevőnek kell viselnie.
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delkezik valamelyikben;
• a kiutazást megelőzően al-

apszakosként legalább kettő, 
mester- vagy osztatlan szakos 
hallgatóként pedig legalább egy 
lezárt félévvel rendelkezik;

• a program keretében minimum 
3 és maximum 12 hónapra  ka-
phat jelenleg a pályázó Erasmus 
státuszt, amennyiben ezt az 
időtartamot nem merítette ki, 
újbóli jelentkezési lehetőség áll a 
rendelkezésére;

• az Erasmus tanulmányi évben a 
Kar aktív, regisztrált hallgatója;

• az utolsó teljesített félévnél sze-
replő kumulált átlaga nem ke-
vesebb, mint 3,0;

• a megpályázott egyetem oktatá-
si nyelvéből legalább középfokú 
(B2) igazolt nyelvvizsgával ren-
delkezik; 

• vállalja a fogadó egyetemen az 
ott támasztott Erasmus követ-
elményeknek való megfelelést;

• vállalja a félévente kötelezően 
teljesítendő kreditszámot, me-
lynek minimuma 24 ECTS 
értékben legalább két szaktárgyi 
kurzus.
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Az Erasmus
tanulmányút

Erasmus+ program

az Erasmus Pályázatok

Elbírálása

Mindenekelőtt a tanulmányi 
eredmények és a nyelvtudás 
kerül pontozásra, melyet az 
Erasmus Iroda végez.

Második körben a pályázat 
továbbítása történik a hallgató 
által választott tanár tanszékére, 
ahol a pályázat elbírálá-
sa egységes rendszer szerint 
történik.

Tanulmányi eredmény

Kumulált 
átlag Pontok Kumulált 

átlag Pontok

3,5 1 4,3 20
3,6 3 4,4 23
3,7 5 4,5 26
3,8 7 4,6 29
3,9 9 4,7 31
4,0 11 4,8 34
4,1 14 4,9 37
4,2 17 5,0 40



7Tanulmányút

Nyelvvizsga
a. középfokú/egyenértékű igazolás (5 
pont)
b. felsőfokú/egyenértékű igazolás (15 
pont)
c. szaknyelvi kurzus (3 pont)

Szakmai és közéleti tevékenység
a. OTDK: részvétel (3 pont) és hely-
ezés (5 pont)
b. perbeszédverseny, nemzetközi kon-
ferencia előadás (5 pont)
c. TDK szervezés (2 pont)
d. publikáció (5 pont)

e. egyéb szakmai/egyetemi tevéke-
nység (0-5 pont): szakkollégiumi 
tagság, demonstrátor, Erasmus mentor, 
önkéntes szakmai munka stb.
f. motivációs levél (10 pont)

Fogyatékossággal élő (+5 pont)
Ezt követően az Erasmus Hallgatói 
Iroda összesíti a pontszámokat,
majd a Nemzetközi Bizottsággal egyez-
tetve felállítja a kari rangsort. A pályá-
zatok rangsorolása a pályázati bírálati 
pontrendszer alapján történik.

a pályázat tartalma

1. Erasmus Pályázati Nyilatkozat Tanulmányútra
a. Nyilatkozat Erasmus Pályázati Tanulmányútra
b. Nyilatkozat Korábbi Ösztöndíjakról Erasmus 
Pályázat
c. egyéni bírálati lap

2. szakmai önéletrajz (EUROPASS CV formában)
a. megpályázott egyetem oktatási nyelvén és
b. magyar nyelven

3. motivációs levél/levelek
a. mely tartalmazza a szakmanyelvi tudást és az 
elvégzett kurzusok helyét, valamint idejét
b. befogadó egyetem nyelvén és magyar nyelven

4. pályázati adatok igazolását szolgáló dokumen-
tumok
5. bíráló oktató által kért további
igazolások

Kumulált 
átlag Pontok Kumulált 

átlag Pontok

3,5 1 4,3 20
3,6 3 4,4 23
3,7 5 4,5 26
3,8 7 4,6 29
3,9 9 4,7 31
4,0 11 4,8 34
4,1 14 4,9 37
4,2 17 5,0 40
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Az Erasmus hallgató
az Erasmus státusszal járó hall-
gatói jogosultságok

• tandíjmentesség a fogadó intéz-
ményben

• a fogadóintézmények hallgatóival 
egyenlő elbírálásban részesülnek az 
Erasmus-hallgatók, mind a követ-
elményeket, mind a jogokat illetően

• a külföldön végzett tanulmányokkal 
itthoni tanulmányi kötelezettségeik 
egy részét kiváltják 

• kinttartózkodás alatt az Erasmus 
fogadó intézményben igényelhető 
ösztöndíj-, valamint diákhitel-jut-
tatás

• kari kiutazási támogatás igény-
bevétele, illetve az ELTE EHÖK 
egyösszegű kiegészítői támogatása

az Erasmus státusszal járó hall-
gatói kötElEzEttségEk

• a küldő intézményeddel, illetve a 
Nemzetközi Osztállyal megkötött 
támogatási szerződésben (Eras-
mus Agreement) leírt szabályok és 
kötelezettségek tiszteletben tartása

• tanulmányi/képzési megállapodást 
érintő változásokhoz írásbeli bele-
gyezést kell kérni a küldő, valamint 
a fogadó intézménytől

• a teljes tanulmányi időt a fogadó in-
tézménnyel egyeztetett módon kell 
eltölteni, beleértve a vizsgákat és az 
értékelés más formáit is, valamint 
tiszteletben kell tartani a fogadó in-
tézmény szabályait és rendelkezéseit

• külföldi egyetemen teljesítendő 
minimum kreditszám: a fogadó 
egyetem által meghatározott, de 
nem lehet kevesebb mint 24 ECTS

• Erasmus tanulmányokról írásos 
beszámolót kell készíteni a 
visszaérkezést követően, valamint 
kérésre a küldő intézménynek, az 
Európai Bizottságnak és a Nemzeti 
Irodának visszajelzést kell adni

• a hallgatónak kiutazása előtt és 
visszaérkezését követően nyel-
vi teszten kell részt vennie, mely 
a nyelvi kompetenciák fejlődését 
méri.

Erasmus tanulmányok során tanult 
tantárgyak ElismErtEtésénEk lE-
hEtőségE

A hallgató – itthoni tanulmányai tel-
jes vagy részleges kiváltására – a fogadó 
egyetem kreditkövetelményének meg-
felelően választhat tantárgyat, viszont 
kötelező a kiválasztott kurzusok közt 
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minimum kettő olyannak is lennie, 
mellyel itthoni tantárgy kiváltása is le-
hetséges. Ennek értelmében a kint fel-
vett kurzusok az itthoni tanulmányok-
ba is beleszámítanak, ezeket kérelemre, 
kreditekkel és átszámított érdemjeggyel 
lehet beszámíttatni.

ElnyErhEtő támogatások összEgE

A külföldi tanulmányok minimális 
időtartama 5 hónap (egy szemeszter 
és egy vizsgaidőszak). Az ösztöndíjak 
összege függ a tanulmányút hosszától, 
valamint a célországtól.

a. Ausztria, Dánia, Finnország, 
Franciaország, Egyesült Királyság, 
Írország, Lichtenstein, Norvégia, 
Olaszország, Svédország – 500 euró

b. Belgium, Ciprus, Csehország, 
Görögország, Hollandia, Hor-
vátország, Izland, Luxemburg, 
Németország, Portugália, Span-
yolország, Szlovénia, Törökország – 
400 euró

c. Bulgária, Észtország, Lengy-
elország, Lettország, Litvánia, 
Macedónia, Málta, Románia, Sz-
lovákia – 300 euró
Az ösztöndíjak nem fedezik a kint-

tartózkodás ideje alatt felmerülő összes 

költséget, így ezek kiegészítését más for-
rásokból kell kivitelezni. A Kar kiutazási 
támogatása igénybe vehető erre a célra, 
ahogy az ELTE EHÖK egyösszegű 
kiegészítő támogatása is.

A támogatott hallgatók számát a 
Kar számára előirányzott keretszám 
határozza meg, azon hallgatók, akik 
bár megfelelnek kiutazás feltételeinek, 
pontszámuk alapján nem férnek be 
az ösztöndíjas keretbe, a szerződéses 
keretszámok függvényében label/
önköltséges hallgatóként utazhatnak ki.

Erasmus tanulmányok labEl/
önköltségEs hallgatóként

A label státuszt elnyert hallgatók 
önköltséges hallgatóként utazhatnak ki, 
ezért más forrásokból kell fedezniük 
kiadásaikat. A fogadó intézményben 
teljes jogú Erasmus hallgatói státusz-
ban részesülnek, ugyanazok a jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rájuk, 
mint az ösztöndíjat elnyert hallgatókra. 
Erasmus-félévük alatt a küldő intéz-
mény ösztöndíjaira szintén jogosultak. 
A label státusz a Tempus támogatás 
elnyerése, valamint a felszabaduló for-
rások átcsoportosítása következtében 
önköltségesre is változhat.
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Erasmus tanulmányútra 
fogadó intézmények

Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck német - jog

Universität Salzburg német angol jog

Universität Wien német angol jog

Universiteit Gent angol holland jog

Katholieke Universitet 
Leuven angol - jog

Université de Liege francia angol jog

Masaryk University Brno angol - jog

Palacky University Olomouc angol cseh jog

Universität Augsburg német angol jog

Humboldt Universität zu 
Berlin német - jog

Ruhr-Universität Bochum német - jog

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) német angol jog

Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg német angol jog

Georg-August Universität 
Göttingen német - jog

Leibniz Universität
Hannover német angol jog
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Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Ruprecht Karls Universität 
Heidelberg német - jog

Friedrich Schiller Universität 
Jena német - jog

Universität Köln német angol jog

Universität Konstanz német angol jog

Universität Leipzig német - jog

Universität Passau német angol jog

Universität Regensburg német angol jog

Universität des Saarlandes 
Saarbrücken német - jog

Universität Trier német - jog

Eberhard-Karls-Universitat 
Tübingen német - jog

Julius-Maximilians-
Universität Würzburg német angol jog

University of  Copenhagen angol dán jog

Universidad de Deusto 
Bilbao spanyol angol jog

Universitat de Girona spanyol - jog

Universidad de Granada spanyol - jog

Universidad Carlos III de 
Madrid spanyol angol jog

Universidad de Oviedo spanyol - jog

Universidad de Salamanca spanyol - jog
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Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Universidad Pablo de
Olavide Sevilla spanyol - jog

Universitat de Valencia - 
Estudi General spanyol - jog

Université de Caen 
Basse-Normandie francia - jog

Université de Savoie
Chambery francia - jog

Université de Burgundy 
(Bourgogne) Dijon francia - jog

Université Pierre Mendes 
France de Grenoble francia angol jog

Université Catolique de 
Lyon francia angol jog

Université Aix-Marseille 
Aix-en-Provence francia - jog

Université de Nantes francia angol jog

Université Pantheon- Assas 
Paris II francia - jog

Université René Descartes 
- Paris 5 francia - jog

Université de Poitiers francia - jog

Université de Rouen francia - jog

University of  Zagreb angol horvát jog

Universita Degli Studi Di 
Ferrara olasz angol jog

Universita degli Studi di 
Firenze olasz angol jog

Universitá degli Studi di 
Genova olasz - jog
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Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Universitá degli studi di 
Milano olasz angol jog

Universita degli Studi di 
Milano-Bicocca olasz angol jog

Universita degli Studi di 
Padova olasz angol jog

Universita degli Studi Pavia olasz angol jog

Universita Degli Studi Roma 
Tre olasz - jog

Universitá degli Studi di 
Siena olasz - jog

Universita degli Studi di 
Trento olasz angol jog

Universitá Ca Foscari 
Venezia olasz angol jog

Universitá degli Studi di 
Verona olasz angol jog

Universitá degli Studi di 
Udine olasz angol jog

National University of  
Ireland, Galway angol - jog

Vilnius University angol - jog

Mykolas Romeris University 
Vilnius angol - jog

Universite du Luxembourg francia angol jog

University of  Bergen angol norvég jog

Vrije Universitet
Amsterdam angol - jog

University of  Groningen angol holland jog
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Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Erasmus University of  
Rotterdam angol - jog

Tilburg University angol - jog

Universidade do Lisboa portugál - jog

Jagiellonian University 
Krakow angol lengyel jog

Adam Mickiewicz
University Poznan angol lengyel jog

University of  Warsaw angol lengyel jog

Wroclaw University angol lengyel jog

Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem magyar, angol román jog

Lund University angol jog

University of  Helsinki angol finn, svéd jog

University of  Turku angol finn jog

University of  Ljubljana angol szlovén jog

University of  Maribor angol szlovén jog

COMENIUS University 
Bratislava angol szlovák jog

COMENIUS University 
Bratislava angol szlovák jog

T.C.Yeditepe University angol - jog

Aberystwyth University 
(Wales) angol - jog

University of  Bristol angol -
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Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

The University of  Warwick angol - jog

University of  Sheffield angol - jog

Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Universität Salzburg német angol pol. tud.

Université de Liege francia angol pol. tud.

Otto-Friedrich Universität 
Bamberg német - pol. tud.

University of  Warsaw angol - pol. tud.

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) német angol pol. tud.

Universidad de Granada spanyol - pol. tud.

Vilnius University angol - pol. tud.

Partner
egyetem neve

Oktatás nyelve 
1.

Oktatás nyelve 
2.

Téma-
terület

Universitat Hamburg német - kriminológia

Vrije Universitet
Amsterdam angol - kriminológia

Erasmus University of  
Rotterdam angol - kriminológia

Universidade do Porto portugál - kriminológia

Aberystwyth University 
(Wales) angol - kriminológia

Middlesex University angol - kriminológia
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1. kiutazás Előtt

Vízumot, utazást, egészségbiz-
tosítást, szállást stb. a kiutazó hall-
gatónak saját felelősségére magának 
kell intéznie, és az ezzel kapcsola-
tos költségeket is ő viseli. A schen-
geni határokon belül érvényes 
(kártya formátumú) személyi ig-
azolvánnyal is kiutazhat, ennek a 
kinttartózkodás teljes időtartamára 
érvényesnek kell lennie. Amenny-
iben schengeni határokon kívüli 
országba utazik, érvényes útlevéllel 
kell rendelkeznie.

2. kiutazás és a szállás mEgszE-
rvEzésE

Partneregyetemeink döntő többsége 
korlátozott számban magas szín-
vonalú kollégiumi elhelyezést biz-
tosít, ezekre viszont több hónappal 
a kiutazás előtt, a fogadó fél által 
megadott határidőig jelentkezni kell, 
ezeknek igénybevételéhez a fogadó 
egyetem Erasmus koordinátora nyú-
jt segítséget. A szállásokról a legtöbb 
esetben minden információ ren-
delkezésre áll (áruk, igénybevételük 
feltételei stb.)

3. mEgérkEzés után

A partneregyetemek a beilleszkedés 

megkönnyítése végett a legtöbb es-
etben orientációs napokat tartanak, 
melynek célja az intézmény, az ok-
tatási rendszer, a helyi lehetőségek, 
szokások stb. bemutatása. 
Emellett a fogadó egyetem men-
torai is segítséget nyújtanak a 
legfontosabb információk beszer-
zéséhez.

4. tanulmányi időszak

A kiutazó hallgatóknak egy eltérő 
oktatási rendszerbe kell beillesz-
kedniük, és idegen nyelven kell 
részt venniük az oktatásban. Az új
kultúra és szokások megismerése, 
valamint szakmai és emberi kapcso-
latok kiépítése minősül a program 
legnagyobb érdemének.
A programban való részvételi jogról 
legkésőbb a tervezett kiutazás előtt 
egy hónappal lehetséges lemondani.

5. ösztöndíj visszafizEtésérE 
kötElEzhEtő a hallgató, ha

• nem tölti ki a szerződésben vál-
lalt időkeretet,

• nem vagy csak részben tel-
jesítette a tanulmányi 
kötelezettségeit,

• dokumentáció leadását elmu-
lasztotta.

A sikeres Erasmus pályázat



Az általános tapasztalatom az itteni oktatásról nagyjából 
ugyanaz, mint az otthoniról: az előadók általában nyitot-
tak, egyes oktatók igyekeznek interaktívan tanítani, ilyenkor 
kérdéseket tesznek fel, és hagyják, hogy a diákok maguk talál-
janak rájuk válaszokat. Egyes előadások évközi teljesítéssel 
teljesíthetőek, míg a többi rendes vizsgával. A vizsgákat nem 
mi vesszük fel, hanem az egyetem határozza meg, hogy mikor me-
hetünk vizsgázni.
Szállást nagyon nehéz volt találni, közel két hónapig kerestem különböző 
fórumokon. A kollégium sajnos nem jöhetett szóba, mivel itt egy kollégiumi 
szállás drágább, mint egy albérlet, és a kollégiumot a félév előtt egy összegben kell kifizetni, 
ami 2000 € körül mozog. Végül a kiutazásom előtt egy héttel a Facebookon találtam mag-
amnak szállást. Öt másik emberrel lakom együtt, nagyon kedvelem őket, a lakás közel van 
mindenhez, a nappali pedig nem mellékesen az óceánra néz, pontosabban egy kikötőrészre, 
de a kilátás így is lenyűgöző.
Az élet ugyanakkor nagyon költséges itt, az otthoni áruknál a dolgok kétszer vagy háromszor 
drágábbak. Mindennel együtt havonta 800-900 €-ból lehet kijönni.”
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A Tilburg University (TU) Európa egyik legnevesebb jogi 
karával büszkélkedhet. Eddigi tanulmányaim alatt észrevet-
tem, hogy az oktatás sokkal inkább gyakorlatias szempontú, 
az emberektől aktív részvételt, gondolkodást várnak el. A 
tantárgyak bizonyos hányadát a világ a különböző pont-

jairól érkező neves oktatók tartják, akik a szakmai életben kie-
melkedő sikereket értek el, ezáltal egyes dolgok különböző pers-

pektívából kerülnek bemutatásra. Én csupán egy félévre jelentkeztem, 
ezért 4-5 hónapot töltök az itteni egyetemen. Az oktatás kifejezetten 

tetszik, véleményem szerint a nagyobb aktivitást igénylő évközi beadandók 
és a megoldandó jogesetek folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítanak, a gyakori csoportos 
munkákról nem is beszélve, melyek nagyobb segítséget nyújtanak, ha az ember egy professzi-
onálisan működő ügyvédi irodánál tervezi a jövőjét.
A szállást egy itteni kollégiumban oldottam meg, amelybe a jelentkezést a fogadó egyetem 
segítette. Ez havi 350 €-ba kerül, és az egyetemtől öt perc sétára található. A kollégium jelen-
tette kényelmetlenségekért kárpótol az itteni pezsgő élet és a bulizásra való számtalan le-
hetőség. Ezenfelül a további létfenntartás havi 400-500 €-ból oldható meg egyéntől és ig-
énytől függően, azonban ha valaki rendszeresen szeretne utazni, ahogyan az itteni hallgatók 
jelentős része teszi, akkor inkább havi 700 €-val célszerű számolni.
A kinti és az otthoni teljesítés összehangolása érdekében aki teheti, olyan félévre próbáljon 
pályázni, amikor otthon a lehető legkevesebb tantárggyal kell majd foglalkoznia, nyilván az 
egyes vizsgák nehézségét is mérlegelve.”

dEák ricsi, galway

bordás andrás, tilburg

Élménybeszámoló
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Gyakori kérdések
1. kik vEhEtnEk részt Erasmuson?

Alapszakosként legalább kettő, 
mester- és osztatlan szakosként le-
galább egy lezárt félévvel rendelkező 
hallgatók.

2. mikor lEhEt Pályázni?
A főpályázati időszak minden év 

márciusában, a pótpályázati időszak 
(fennmaradó helyekre) minden év
szeptemberében van.

3. mikorra várható ErEdmény?
A pályázatok elbírálása május végén, 

június elején történik, de a kari hon-
lapon hamarabb is elérhetőek az ered-
mények.

4. mEnnyi időrE lEhEt Pályázni?
Minimum 3 hónap és maximum 

12 hónap a külföldi tanulmányok 
időtartama. Amennyiben a 12 hóna-
pos időtartam nem került kimerítés-
re, újbóli pályázási lehetőséggel ren-
delkezik a hallgató.

5. milyEn tanulmányi fEltétElt 
kEll tEljEsítEni a hallgatónak ah-
hoz, hogy Pályázhasson?

Minimum 3,0 kumulált átlaggal kell 
rendelkezni.

6. milyEn nyElvtudás szükségEs a 
Pályázáshoz?

A megpályázott egyetem oktatá-
si nyelvéből középfokú (B2) igazolt 
nyelvvizsgával kell rendelkeznie a hall-
gatónak.

7. mi alaPján történik az Erasmus 
Pályázatok Elbírálása?

A tanulmányi eredmények és a nyelv-
vizsgák alapján, valamint az oktatói 
véleményezés során alakul ki az ered-
mény (a pontozási rendszer egységes). 

8. ElismErtEthEtőEk-E a

fogadó intézménybEn végzEtt 
kurzusok?

Igen, elismerésük kérelemre 
történik, mely kreditekkel és átszámí-
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tott érdemjegy alapján beleszámít a
tanulmányi teljesítménybe.

9. részEsülnEk-E a hallgatók 
támogatásban a tandíjmEntEsségEn 
kívül?

Igen, de ezek a támogatások a tanul-
mány időtartamától (min. öt hónap)
és a célországtól függnek (300-500 
euró között).

10. fEdEzi-E az Erasmus-támogatás 
az összEs fElmErülő költségEt?

Nem, de a pályázatot elnyerő hall-
gatók több kiegészítő jellegű pénzügyi 
támogatásban is részesülhetnek.

11. ha nEm fér bE a hallgató a 
kiadott kErEtszámba, van még lE-
hEtőségE részt vEnni Erasmuson?

Amennyiben a kiutazási feltéte-
leknek megfelel, label/önköltséges
hallgatóként még mindig lehetősége 
van kiutazni, és a külföldön tandíj-
mentességet is élvezi.

12. hova lEhEt Pályázni?
Az Európai Unió 28 tagál-

lamának egyetemeire, valamint 
további öt ország felsőoktatási
 intézményeibe, melyek a Karral kap-
csolatban állnak.

13. kaPhat-E hallgató kiEgészítő 
támogatásokat az Erasmus mEllé?

Igen, ezekre külön kell pályázni.

14. lE lEhEt-E mondani az Erasmus 
részvétEli jogról?

Igen, de ezt a tervezett kiutazás 
előtt egy hónappal kell megten-
ni, és ilyen esetben a hallgató az
esetlegesen folyósított ösztöndíjak 
visszafizetésére is kötelezhető.

15. kötElEzhEtő-E a hallgató az 
ösztöndíj visszafizEtésérE?

Igen, amennyiben nem fele-
lt meg az Erasmus pályázat vagy az 
egyetem által támasztott köve-
telményeknek.
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2014-15. tanév

NÉMETORSZÁG AUSZTRIA FRANICAORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOLLANDIA

SPANYOLORSZÁG OLASZORSZÁG TÖRÖKORSZÁG SVÉDORSZÁG LENGYELORSZÁG

DÁNIA BELGIUM FINNORSZÁG NORVÉGIA CSEHORSZÁG

LITVÁNIA SZLOVÉNIA ÍRORSZÁG LUXEMBURG

   

2015 - 16 . tanév 

N ÉMETORSZÁG A USZTRIA F RANICAORSZÁG E GYESÜLT K IRÁLYSÁG H OLLANDIA S PANYOLORSZÁG 
O LASZORSZÁG T ÖRÖKORSZÁG S VÉDORSZÁG L ENGYELORSZÁG D ÁNIA B ELGIUM 
F INNORSZÁG N ORVÉGIA C SEHORSZÁG L ITVÁNIA S ZLOVÁKIA Í RORSZÁG 

Mind a 2014/15-ös, mind az azt követő 2015/16-os tanévben is 
Németország volt a legtöbbet választott célország, a második helyen mind-
két tanévben Franciaország, majd általában az Egyesült Királyság és Hol-
landia versengett a harmadik legnépszerűbb helyért.
Ezután következik Belgium és Ausztria, a középmezőnyben Spanyolország 
és Olaszország, valamint ide tartozik Lengyelország is. A kevésbé népsze-
rű országok közé sorolhatóak az északi országok, úgy mint Norvégia, 
Finnország, Svédország, a Balti országok. Kevesen választják úticél-
nak a velünk szomszédos országokat, Írországot, Belgiumot, valamint 
Törökországot is.

 

2014-15. tanév

NÉMETORSZÁG AUSZTRIA FRANICAORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOLLANDIA

SPANYOLORSZÁG OLASZORSZÁG TÖRÖKORSZÁG SVÉDORSZÁG LENGYELORSZÁG

DÁNIA BELGIUM FINNORSZÁG NORVÉGIA CSEHORSZÁG

LITVÁNIA SZLOVÉNIA ÍRORSZÁG LUXEMBURG
   

2015 - 16 . tanév 

N ÉMETORSZÁG A USZTRIA F RANICAORSZÁG E GYESÜLT K IRÁLYSÁG H OLLANDIA S PANYOLORSZÁG 
O LASZORSZÁG T ÖRÖKORSZÁG S VÉDORSZÁG L ENGYELORSZÁG D ÁNIA B ELGIUM 
F INNORSZÁG N ORVÉGIA C SEHORSZÁG L ITVÁNIA S ZLOVÁKIA Í RORSZÁG 

Statisztika
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0

0,5 1

1,5 2

2,5 3

3,5 4

4,5

UNIVERSITÄT WIEN
RUPRECHT KARLS UNIVERSITÄT HEIDELBERG

UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS II
UNIVERSITE CATOLIQUE DE LYON

UNIVERSITY OF BRISTOL
THE UNIVERSITY OF WARWICK

UNIVERSITÄT REGENSBURG
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO

VRIJE UNIVERSITET AMSTERDAM
HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN

UNIVERSIDADE DE LISBOA
UNIVERSITY OF SHEFFIELD
UNIVERSITY OF HELSINKI

ALBERT LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG
LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK
UNIVERSITAT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
T.C.YEDITEPE UNIVERSITY, LAW SCHOOL

LUND UNIVERSITY
ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY

UNIVERSITÉ DE NANTES
AIX-MARSEILLE UNIVERSITY

ABERYSTWYTH UNIVERSITY
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

UNIVERSITEIT GENT
UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES - PARIS 5

KATHOLIEKE UNIVERSITET LEUVEN
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIVERSITÉ DE ROUEN
GEORG-AUGUST UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
UNIVERSITY OF TURKU

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG

UNIVERSITY OF BERGEN
MASARYK UNIVERSITY BRNO

JAGIELLONIAN UNIVERSITY
EBERHARD-KARLS-UNIVERSITAT TÜBINGEN

UNIVERSITAT HANNOVER
VILNIAUS UNIVERSITETAS

TILBURG UNIVERSITY
UNIVERSITÄT LEIPZIG

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO
UNIVERSITÉ DE LIEGE
UNIVERSITAT PASSAU

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
ERASMUS UNIVERSITY OF ROTTERDAM

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
UNIVERSITY OF GRONINGEN

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
LJUBLJANAI EGYETEM

WROCLAW UNIVERSITY
UNIVERSITAT AUGSBURG

UNIVERSITÄT TRIER
UNIVERSITY OF SALZBURG

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE
UNIVERSITÄT KONSTANZ

2014-15. tanév
2015-16. tanév

Az ábrákon a célországként választott egyetemek diagramjait láthatjátok az 
utóbbi két tanév (2014/15 és 2015/16) megoszlásában.



22 Erasmus+ program

Szakmai
gyakorlat

tájékoztató a Programról

Az Erasmus-program keretében a 
pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget 
kapnak szakmai gyakorlaton részt venni 
az Európai Unió területén működő vál-
lalkozásnál: külföldi munkakörnyezet-
ben szerezhetnek munkatapasztalatot, 
az így teljesített szakmai gyakorlatuk 
itthoni tanulmányi kötelezettségük-
be beszámítható, vagy arról diploma-
mellékletet kaphatnak. A tanulmányút 
célja a szakos tanulmányokkal összhang-
ban álló szakmai gyakorlat teljesítése 
nemzetközi környezetben. Erasmus 
szakmai gyakorlat csak teljes munkaidő-
ben végezhető.

az Erasmus-Program kErEté-
bEn külföldön szakmai

gyakorlatot tEljEsítő hallgatók

• 2-12 hónapot töltenek kint, melyből 
maximum 5 hónapra kaphatnak ösz-
töndíjat;

• a Karon szakmai gyakorlatuk alatt 
aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkeznek, esetleges itthoni tandí-
jukat kifizetik, rendes ösztöndíjukat 
a külföldi tartózkodás idejére is meg-
kapják;

• az Erasmus szakmai gyakorlat ide-
jére kivételes tanulmányi rend alap-
ján óralátogatás alóli mentességet 
élveznek; de ha október 31-ig, illetve 
március 31-ig hazaérkeznek, nem 
jogosultak a meghosszabbított vizs-
gaidőszakra. [HKR 222. § (5) bek.]

• külföldön végzett szakmai gyako-
rlattal az itthoni szakmai gyakor-
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latra vonatkozó kötelezettségeiket 
kiválthatják (előzetes egyeztetés és 
megállapodás alapján);

• Erasmus ösztöndíjban részesülhet-
nek.

ahová Eljuthatsz a Program kErEté-
bEn

Szakmai gyakorlati fogadó intézmény 
lehet az Európai Unió területén bárme-
ly gazdasági tevékenységet folytató vál-
lalkozás az állami vagy magánszektor-
ban, mérettől, jogállástól és a működés 
gazdasági ágazatától függetlenül, a szo-
ciális gazdaságot is beleértve. A szakmai 
gyakorlat során teljesítendő feladatoknak 
szorosan kapcsolódniuk kell a szakos ta-
nulmányokhoz, az elvégzendő feladato-
kat egyeztetni kell a fogadó féllel is.

Az ÁJK HÖK honlapján megtalál-
ható egy szakmai gyakorlati adatbá-
zis, valamint egy álláskereső-weboldal
gyűjtemény, ahol pontosabban megtalál-
hhatod a fogadóintézményeket, akikkel 
korábban már volt kapcsolatunk, vagy 
nem régen egyeztettünk velük. A we-
boldalgyűjteményben pedig egyénileg ti 
is kereshettek partnereket a számotokra 
megfelelő országban és fogadó helyen.

mirE lEsz szükségEd ahhoz, hogy sikErEs 
Pályázatot nyújts bE?
• korábbi féléveid tanulmányai átlagaira
• nyelvtudásod igazolására
• munkatervre, fogadónyilatkozatra (magyarul 

és idegen nyelven)
• önéletrajzra (magyarul és idegen nyelven)
• előző félévek vizsgaeredményeire Neptunból 

kinyomtatva (ha nem voltál még Erasmuson)
• ha nem vagy magyar állampolgár, letelepedési 

engedély/menekült státuszt igazoló okmány 
másolatára

• nyelvvizsga másolatára (ha nem voltál még 
Erasmuson)

• egy oktató támogató aláírására

http://ajkhok.elte.hu/eras-
mus-fogadointezmenyek/
http://ajkhok.elte.hu/
weboldal-gyujtemeny/



24 Erasmus+ program

Szakmai
gyakorlat

mi nEm lEhEt fogadó intézmény?
• EU-intézményei és EU ügynökségek 

(felsorolása az alábbi honlapon talál-
ható: http://ec.europa.eu/institu-
tions/index_en.htm )

• EU-s programokkal foglalkozó sze-
rvezetek (az érdekütközések és a ket-
tős finanszírozás elkerülése érdeké-
ben)

• A küldő ország diplomáciai és köz-
intézményeinek képviseletei vagy 
olyan intézmények, szervezetek, 
ahol a fogadó intézményben a 
munkanyelv a magyar 
(nagykövetségek, konzulátusok, 
kulturális képviseletek, iskolák, 
kisebbségi szervezetek, stb.) a
nemzetköziség követelménye miatt.

ElnyErhEtő ösztöndíj időtartama, 
összEgE

• A pályázaton nyertes hallgatók maxi-
mum 5 hónap időtartamra kaphatnak 
támogatást, amit indokolt esetben la-
bel státusszal (ösztöndíj támogatás 
nélkül) meghosszabbíthatnak.

• Az ösztöndíj összege függ az időtar-
tam hosszától és a célországtól. 

• A 2015/2016-os tanévi ösztöndíjak 
összege:

• Ausztria, Dánia, Finnország, Fran-
ciaország, Egyesült Királyság, 
Írország, Lichtenstein, Norvégia, 
Olaszország, Svédország egyete-
meire utazók számára havi 600 euró

• Belgium, Ciprus, Csehország, 
Görögország, Hollandia, Hor-
vátország, Izland, Luxemburg, 
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Németország, Portugália, Span-
yolország, Szlovénia, Törökország 
egyetemeire utazók számára havi 
500 euró;

• Bulgária, Észtország, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Macedónia, 
Málta, Románia, Szlovákia, egyete-
meire utazók számára havi 400 euró.

Felhívjuk a pályázó hallgatók fi-
gyelmét, hogy az ösztöndíj nem fede-
zi a kint tartózkodás során felmerülő 
összes költséget, azt más forrásokból 
kiegészíteni szükséges.

a pályázat Elbírálása

• A pályázatok elbírálása a pályá-
zati bírálati pontrendszer alapján 
történik, mely megegyezik az Eras-
mus tanulmányútra való pályázás 

bírálati pontrendszerével.
• Itt a nem kell bíráló oktatót válasz-

tani a pályázat leadásakor, minden 
szakon ki van jelölve egy szakmai 
bíráló. 

• Szakmai bírálók
Jogász hallgatók – Bódiné Dr.
Beliznai Kinga
Politológus hallgatók – Mráz Ágoston 
Sámuel
Kriminológus hallgatók – Dr. Inzelt 
Éva Veronika

http://ajkhok.elte.hu/eras-
mus-fogadointezmenyek/
http://ajkhok.elte.hu/
weboldal-gyujtemeny/
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Kiegészítő támogatások
fogyatékossággal élő vagy tartósan 
bEtEg hallgatók kiEgészítő Pót-
pályázata

Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem és a Tempus Közalapítvány közös 
pótpályázata a fogyatékossággal élő 
és tartósan beteg hallgatók részére. 
Olyan résztvevő hallgatók nyújthat-
nak be pályázatot, akik látássérültek, 
mozgássérültek, hallássérültek, illetve 
egyéb fogyatékossággal élnek, vagy cu-
korbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, 
vagy tartós betegségük miatt 
folyamatos orvosi felügyeletre szor-
ulnak, és betegségük jelentős többlet-
költséget okoz a külföldi tartózkodás 
során.

A pályázatban a fogyatékosság vagy 
a tartós betegség miatt felmerülő valós 
költségekre lehet támogatást igényel-
ni. A kiegészítő támogatás összegét a 
Tempus Közalapítvány kuratóriuma 
határozza meg, mely maximum 5000 € 
lehet.

EltE Ehök szociális kiEgészítő 
pályázat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormány-
zat minden év szeptemberében ír ki 
szociális kiegészítő ösztöndíjpályázatot 
az Erasmus-programban részt vevő 
hallgatók számára. A hallgatók szociális 
helyzetre, illetve rászorultságra tekintet-
tel részesülnek egyszeri, vissza nem térí-
tendő támogatásban.

Pályázhatnak az ELTE hallgatói, akik 
a 2015/2016-os tanév bármely félévére 
ERASMUS+ státuszt (ösztöndíjas vagy 
label) kaptak részképzésre vagy szakmai 
gyakorlatra.

A nyertes pályázók kötelezettségei:
• a külföldön teljesítendő minimum 

kreditszám teljesítése (24 ECTS)
• amennyiben a kötelezettségeinek 

a hallgató nem tud eleget ten-
ni, arányos visszafizetésre 
kötelezhető

• a hallgató a visszaérkezését 
követően legkésőbb 14 napon 
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belül beszámolót köteles készíteni 
élményiről és tapasztalatairól 
(a beszámolót köteles az Egye-
temi Hallgatói Bizottság számára 
továbbítani)

kari kiutazási támogatás (karki)
A kari kiutazási támogatás az ELTE 

ÁJK HÖK által meghirdetett támogatás, 
mely minden félévben megpályázható 
azok számára, akik:

a) támogatott Erasmus tanul-
mányutat/szakmai gyakorlati helyet 
nyertek el, és a kiutazásuk félévében 
nyújtják be pályázatukat

b) label/ önköltséges hallgatók, 
akik Erasmus tanulmányutat/szakmai 
gyakorlati helyet nyertek el, és a ki-
utazásuk félévében nyújtják be pályáza-
tukat

szociális kiEgészítő támogatás

Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem és a Tempus Közalapítvány közös 

ösztöndíja a szociálisan rászoruló 
Erasmus+ programban résztvevő hall-
gatók részére, mely ősszel és tavasszal 
pályázható meg. A pályázatot részkép-
zésen tanuló hallgatók adhatják be, 
és nem feltétele az elnyert ösztöndí-
jas státusz. A pályázaton elnyerhető 
összeg 100 €, mely havonta kiegészítő 
támogatásként jár az Erasmus+ 
ösztöndíjon túl. A támogatást akkor 
kapják meg a hallgatók, ha kiutaz-
tak, és teljesítik külföldi tanulmányi 
kötelezettségeiket.

A pályázat beadásának módja
• internetes felületen keresztül, 

magyar nyelven meghatározott 
igénylőlap által, mely tartalmaz

• 1 nyomtatott eredeti példányt, 
melyet a küldő intézmény Eras-
mus koordinátorához kell leadni 
és

• 1 kitöltött elektronikus változatot 
az erasmus@elte.hu e-mail címre 
elküldve.

Mivel a kinttartózkodás idejére 
a támogatás nem mindig elegendő,
vannak egyéb kiegészítő támogatások, 

amelyeket igénybe vehettek.
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Részképzések az egyetemen
Idegen nyelvű képzések a Karon belül

A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem 
és az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kara közötti megállapodás alapján, 2002 
tavaszán indult a „Francia és európai jogi 
diploma” elnevezésű francia nyelvű jogi 
részképzés.

2006-ban a képzés átalakult a Paris 
II Egyetem „Összehasonlító jog/Mag-
yar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, 
ami a magyar jogi képzéssel párhuzam-
osan zajlik, és Master 1 francia állami 
diplomát ad, amely Magyarországon 
egyben általános, egynyelvű komplex 
típusú felsőfokú nyelvvizsgának is meg-
felel.

A Master 1 diploma megszerzésének 
feltétele a magyar jogi diploma megszer-
zése. A francia jogi kurzusokat a Paris II 
Egyetem oktatói tartják Budapesten. A 

magánjogi szemináriumok szervezésé-
ben részt vesz a francia Gide Loyerette 
Nouel budapesti ügyvédi irodája.

• A képzés időtArtAmA: 4 félév

• A frAnciA képzés órAszámA

• 80 óra francia jogi előadás (20 
óra/félév tömbösítve), amely-
eket 40 óra szeminárium egészít 
ki (10 óra/félév)

• 76 óra francia jogi szaknyelv 
(EU-jog, kereskedelmi jog, tár-
sasági jog lexikája)

• A frAnciA jogi képzés progrAmjA

• Bevezetés a francia és az eu-
rópai jogba

• A polgári jog alapjai

a Panthéon-assas Paris ii EgyEtEm ,,francia és magyar jogi 
maÎtrisE (mastEr 1)” kéPzésE az EltE állam- és jogtudományi karán

Részképzések
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wErnEr zsófia

ELTE ÁJK B épület 4. emelet 420. szoba
Email: zs.werner@ajk.elte.hu 

Tel.:06 1 411 6500/4613 mellék
Fogadóóra: H-Cs: 10:00-12:00

• A közigazgatási jog alapjai
• A francia és az európai gazdasá-

gi jog alapjai
(Az órákon a részvétel kötelező!)

• vizsgArend

A kurzusok a szeminárium után 
három órás írásbeli vizsgával zárulnak.

A francia képzésben (4 francia jogi 
tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel 
az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el 
(max. 10 pont/vizsga).

A magyar tárgyak (pénzügyi jog, 
társasági jog, nemzetközi magán-
jog, polgári nemperes eljárások) vizs-
gaeredményeinek átszámításához egy 
átszámítási kulcs kerül meghatározásra.

• részvétel

Az ELTE hallgatóinak a jogi tanul-
mányaikban legalább hat lezárt félév es-

etén lehetséges.
Előfeltétel a „C” típusú felsőfokú 

francia nyelvvizsga, DALF vagy az 
ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi 
kurzusának sikeres elvégzése.

• BeirAtkozást kizáró ok

A Master 1-re beiratkozott hallgatók 
a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Eras-
mus) nem folytathatnak tanulmányokat 
más egyetemen, mint a Paris II, és ott is 
csak a maîtrise második évében.

• A diplomA megszerzé0se segít Az 
elhelyezkedésBen

Magyarországon működő fran-
cia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi 
irodákban európai, nemzetközi sze-
rvezeteknél

• BeirAtkozási díj: 75.000 Ft/félév

Francia
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Részképzések az egyetemen
Idegen nyelvű képzések a Karon belül

• A tAnfolyAm időtArtAmA: 2 félév
• előAdások témái

• téli félév

1. Általános jogi tanok 
és az alapvető jogok 
érvényesítése

2. S z a b a d s á g j o g o k , 
egyenlőség

3. Közigazgatási jog 

általános tanai
4. Az európai közösségi jog 

hatásai a német alkot-
mányra

5. Gazdasági jog
6. Az adótörvény főbb 

jellemzői
• nyári félév

1. Polgári jog: a kötelmi jog 

némEt nyElvű kéPzés a göttingEni EgyEtEm és az EltE ájk 
közös szErvEzésébEn: a magyar diPloma birtokában és az ittho-
ni tanfolyam sikErEs bEfEjEzésE után Egy további félévEs llm kéP-
zésrE kaPnak EngEdélyt a hallgatók a göttingEni EgyEtEm.

Részképzések
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és a szerződési jog
2. Polgári jog
3. Társasági és kereskedelmi 

jog
4. Versenyjog, trösztellenes 

jog
5. Társasági jog, tőkepiaci 

törvény
6. Munkaügyi jog

• előAdók: professzorok a Göttin-
geni Egyetemről és az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karáról

• részvétel feltételei

• minden olyan magyar joghall-

gató jelentkezhet, akinek le-
galább hat sikeresen lezárt 
féléve van,

• olyan hallgatók, akik tanulmá-
nyaikat már több, mint öt évvel 
ezelőtt elkezdték, és legalább 
2 félévet tanultak német jogi-
rodalmat az ELTE-n,

• vagy teljesítették az előkészítő 
tanfolyamot az ELTE-n (esetleg 
azzal egyenértékű tanfolyamot 
máshol),

• vagy megfelelően teljesítették a 
nyelvi a szintfelmérést.

wErnEr zsófia

ELTE ÁJK B épület 4. emelet 420. szoba
Email: zs.werner@ajk.elte.hu 

Tel.:06 1 411 6500/4613 mellék
Fogadóóra: H-Cs: 10:00-12:00

Német
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International Education 
Centre (IEC)
mi is Pontosan az iEc, és miért 
jött létrE?

Az IEC a külföldi felsőoktatás spe-
cialistája. Csapatuk több, mint 100 
külföldi egyetem képviseletét látja el 
hivatalosan Európában. Diákokat, 
egyetemistákat, illetve tanulni vágyókat 
tájékoztatnak ingyenesen a külföldi 
egyetemek képzési lehetőségeikről. 
Több mint 15 éves tapasztalatuk biz-
tosítja szolgáltatásaik kiválóságát, 
eredményeik magukért beszélnek: 
jelentkezőik 98%-a felvételt nyer a 
kiválasztott külföldi egyetemre.

tanácsadó szolgáltatások

1. Tanácsadás a külföldi egyete-
mekről, szakokról, országokról

2. Teljes körű információ-
szolgáltatás a jelentkezési feltéte-
lekről

3. Ösztöndíj és finanszírozhatósági 
tanácsadás

4. Információ a betegbiztosításról
5. UCAS ügyintézés
6. Vízumügyintézés
7. Segítség a szálláskeresésben
8. Információ kreditátviteli le-

hetőségről

fElvétEli szolgáltatások

1. Segítségnyújtás a felvételi lapok 
kitöltésénél

2. Információ a tantárgyválasztásról
3. Felvételi eljárás teljes körű ügy-

intézése

IEC - International Education 
Centre Magyarország

www.ieconline.hu

Egyéb ösztöndíjak



33

Ösztöndíj lehetöségek 
Nagy-Britanniában

Education uk
Az Education UK a British Coun-

cil hivatalos honlapja olyan diákok 
számára, akik úgy döntöttek, hogy 
Nagy-Britanniában szeretnének tanul-
ni.

Legfőbb céljaik:
- Bemutatják a külföldi tan-

ulóknak, hogy milyen lehetőségeket 
tud nyújtani számukra a nagy-britanni-
ai oktatási rendszer.

- Segítenek megtalálni a 
neked legmegfelelőbb ösztöndíj-le-
hetőségeket és szakokat.

- Praktikus tanácsokkal lát-
nak el, hogy a Nagy-Britanniában 
töltött időre kellően fel tudj készülni, 
a leghasznosabban tölthesd, és még 
élvezd is.

A honlapon található ösztöndíj-
kereső-program segítségével pontosan 
ki tudod szűrni azokat a lehetőségeket, 
amelyek téged érintenek, illetve a leg-
jobban érdekelnek.

british council

A British Council az Egyesült 
Királyság nemzetközi kulturális in-
tézete.

A British Council nemzetkö-
zi lehetőségeket teremt az Egyesült 
Királyság és más országok fiataljai 
és szakemberei számára. 110 ország-
ban, 191 irodában, több mint 7000 
munkatárssal végzi tevékenységét. 

A British Council már több mint 50 
éve tevékenykedik Magyarországon. 
Ezalatt számos brit–magyar iskolai 
kapcsolat létrejöttét segítette, több 
nagyszabású brit kulturális eseményt 
szervezett, és számtalan diák tett náluk 
IELTS és Cambridge nyelvvizsgát, 
amely elengedhetetlen, ha úgy döntesz, 
hogy nagy-britanniai felsőoktatási in-
tézményben szeretnél tanulni.

Education UK –
British Council

www.britishcouncil.hu
www.educationuk.org

Egyéb ösztöndíjak
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Ösztöndíj lehetőségek
Németországban
alExandEr von humboldt

alaPítvány

Támogatja a tudományos együtt-
működéseket, valamint a kiváló külföl-
di és német kutatókat. Közvetítősze-
rvezetként működik a német kulturális 
kapcsolatok és az oktatáspolitika terén, 
elősegíti a nemzetközi kulturális 
párbeszéd és a felsőoktatási cserepro-
gramok szervezését.
Ha szeretnél tagja lenni a Humboldt 
Családnak, csak egy dolog számít: a te 
saját, kiváló teljesítményed. Nincsenek 
kvótái sem az egyes országoknak, sem 
az egyes tudományágaknak. A felvéte-
li bizottságok tudósaival minden tu-
dományágban megtanulhatsz önállóan 
dönteni, fejlesztheted a képességeidet, 
megtanulhatsz hatékonyan csapatban 
dolgozni.

daad (dEutschEr akadE-
mischEr austauschdiEnst) - gErman

acadEmic ExchangE sErvicE

A DAAD évente több mint 100 000 
német és nemzetközi diákot és tudóst 
támogat szerte a világon. A nemzet-
közileg is ismert német egyetemek 
segítenek javítani a fejlődő országok 
oktatási rendszertét, emellett le-
hetővé teszik a német nyelvgyakorlást 
külföldön.

A honlapon található ösztöndíjk-
ereső-program segítségével pontosan 
ki tudod szűrni azokat a lehetőségeket, 
amelyek téged érintenek, illetve a leg-
jobban érdekelnek.

www.daad.de/de/
https://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

Egyéb ösztöndíjak
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Ösztöndíj lehetőségek az 
Egyesült Államokban
thE hungarian amErican

EntErPrisE scholarshiP found

A fiataloknak szóló ösztöndíjprogram-
ban magyarországi egyetemi hallgatók 
vagy frissen végzettek vehetnek részt. 
A jelentkezőknek legalább négy év 
egyetemi tanulmányt kell igazolni-
uk, de nem végezhettek a jelentkezé-
si határidő lejárta előtt 6 hónapnál 
régebben. A HAESF a legígéretesebb 
magyar tehetségek elhelyezését vállalja 
amerikai cégeknél, ahol mentor segíti 
majd munkájukat. A kiválasztott ösz-
töndíjasok a karrierjüknek megfelelő 
olyan szakmai gyakorlatokon vesznek 
részt, amely tovább segíti fejlődésüket, 
illetve vezetői és a soknemzetiségű 
környezetben történő kommu-
nikációhoz szükséges szakismeretek-
kel látja el őket.

Menedzsment-, közgazdaságtani, pén-
zügyi, államigazgatási, jogi, mérnöki 
és építésztanulmányok, de orvostu-
domány, kultúra, tanácsadás egyaránt 
lehet a választott szakterület. 
A Magyar–Amerikai Vállalkozá-
si Alap Vállalkozási Ösztöndíj Alap 
vezetőknek, egyetemistáknak és friss-
diplomásoknak biztosít szakmai ta-
pasztalatszerzési lehetőséget 3-12 
hónapos időtartamra.
A pályázás során kiderül, hogy az ösz-
töndíj mennyiben támogatja a jelent-
kező jövőjét és karrier-célkitűzéseit. 
A HAESF szakemberei a kiválasztás 
során a hazai üzletember képességeit, 
jellemének erősségeit és gyengeségeit 
is vizsgálják. A jelölteknek angol nyelvi 
interjún kell beszámolniuk a tervezett 
projektről, valamint szakmai célkitűzé-
seikről.

http://www.haesf.org
http://www.worldpressinstitute.org
http://www.tmuny.org

Egyéb ösztöndíjak
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Ösztöndíj lehetőségek az Egyesült Államokban
Camp Leaders

www.campleaders.com/hu/

A Camp Leaders a legjobb 
táborokkal dolgozik együtt an-
nak érdekében, hogy számodra a
legmegfelelőbb tábori állást biztosít-
sa az Amerikai Egyesült Államok 
kulturális csereprogramjának keretei 
között.

Az elsőéves program lényeges 
feltételei kisegítő személyzet esetében:
• 2015/2016-es tanév őszi és tav-

aszi félévében aktív nappali tago-
zatos felsőoktatási jogviszony 
szükséges. Kizárólag akkreditált 
nappali alap, mester, doktori és 
osztatlan képzés elfogadott a 
szükséges vízumkategóriához. 
Gyerekfelügyelő pozíció eseté-
ben az OKJ-s képzések, felsőfokú 
szakképzésben levelező vagy esti 
tagozaton tanulók is részt vehet-

nek a programban.
• Amennyiben van már lezárt 

féléved, 2-es tanulmányi átlag is 
szükséges.

• Társalgási szintű angol nyelvtudás.

hogyan jElEntkEzhEtsz?
• Regisztrálj a honlapon!
• Minél korábban jelentkezel, an-

nál kedvezőbbek a lehetőségeid. 
A regisztrációd semmilyen 
kötelezettséggel nem jár, pusztán 
érdeklődésedet fejezi ki.

tElEfonos kaPcsolatfElvétEl

Regisztrációd után felkeresnek tele-
fonon. Időpontot egyeztetnek veled, 
amikor be tudsz menni az irodájukba 
egy tájékoztatóra, ahol részletesen el-
mondják neked, milyen kihívások vár-
nak rád.

Egyéb ösztöndíjak
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Ösztöndíj lehetőségek az Egyesült Államokban
Camp Leaders

tájékoztató

A tájékoztató minden esetben egy 
kb. 45 perces előadással indul, ahol 
bemutatják neked, milyen is egy 
amerikai nyári gyerektábor, milyen 
munkalehetőségek várnak rád, és hog-
yan működik program. A tájékoztatón 
való részvétel ingyenes, kötelezettség-
gel nem jár, de előfeltétele a program-
ban való részvételnek.

Fontos tudnod, hogy ez a program 
nem egy fizetett nyaralás. Akár gyer-
mekfelügyelői, akár kisegítő személyz-
eti feladatkört választasz, komoly és 
kimerítő munkáról van szó. A megér-
demelt és a barátaid által olyan sokat 
emlegetett utazás pedig csak a szer-
ződés lejárta után következik.

angol nyElvű intErjú

Egy sikeres angol nyelvű interjú 
elkészítése után csatlakozhatsz a pro-
gramhoz. Ekkor készítik el videóinter-
júdat is – szintén angol nyelven –, amely 
tábori elhelyezésedben fog segíteni. Az 
interjú elkészítésének semmilyen anya-
gi vonzata nincs, és elkötelezettséggel 

ez sem jár. Amennyiben megfeleltél, 
ezután kell csak eldöntened, hogy 
részt veszel-e programban.

szErződés aláírása

Ha megfeleltél az interjún, és sze-
retnél részt venni programban, akkor 
két példányban alá kell írnod a pro-
gramszerződést, és postai úton vagy 
személyesen el kell juttatnod a sze-
rvezőkhöz.

Egészen a szerződés aláírásáig 
a program semmilyen anyagi vagy 
bárminemű kötelezettséggel nem jár. 
A szerződést regisztráció után le tudod 
tölteni a rendszerükből!

léPésről léPésrE

Ha aláírtad szerződésedet, a te 
együttműködéseddel dolgoznak majd 
azon, hogy minél hamarabb meglegyen 
a táborod, be tudják szerezni neked 
a szükséges papírokat, lefoglalják 
neked a repülőjegyedet, és mindent 
biztosítanak annak érdekében, hogy 
élményekkel teli, biztonságos és feled-
hetetlen nyarad legyen.

Egyéb ösztöndíjak
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Ösztöndíj lehetőségek
Franciországban

www.hongrie.campusfrance.org/hu
www.franciaintezet.hu

camPus francE

A diákok, kutatók, szülők, oktatók 
és kormánytisztviselők szolgálatában 
álló Magyarországi Campus France 
Központnak a Budapesti Francia In-
tézet ad otthont. A francia felsőok-
tatást külföldön népszerűsítő nemzeti 
ügynökséget képviselő Magyarországi 
Campus France Központ célja a Fran-
ciaországban felsőfokú tanulmányokat 
folytatni kívánó magyar és Magya-
rországon tartózkodó külföldi hall-
gatók mobilitásának elősegítése.

A Központ iránymutatást nyú-
jt a diákoknak, és segíti őket a fran-
ciaországi tanulmányaik előkészítésé-
ben a következő módon:

• megadja a szükséges in-
formációkat ahhoz, hogy a koráb-
bi tanulmányaikkal összhangban 
egy helytálló tanulmányi tervet 
tudjanak kidolgozni;

• segíti őket abban, hogy megtalál-
ják a számukra legmegfelelőbb 
képzést a sikeres franciaországi 
tanulmányaik érdekében;

• tájékoztatást nyújt a franciaorszá-
gi diákéletről, ösztöndíjakról és 
a különböző finanszírozási le-
hetőségekről,

• választ ad a felmerülő kérdésekre 
helyben, az irodában vagy inter-
netes honlapjának postaládáján 
keresztül.

Francia Intezet/
Institut Francais 
de Budapest

Egyéb ösztöndíjak
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CEEPUS
A CEEPUS a Közép-Európai Egyete-

mek hallgatói és oktatói mobilitási pro-
gramja. 

A program célja, hogy lehetővé te-
gye a részt vevő országok felsőoktatá-
si intézményei számára hagyományos 
hálózati együttműködés keretében és/
vagy közös képzések létrehozása érdeké-
ben megvalósuló oktatói és hallgatói 
cseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon, 
nyári egyetemeken, hallgatói kirán-
dulásokon való közös részvételt. 

A hallgatói és oktatói mobilitás 
a CEEPUS keretében létrehozott 
hálózatokon belül valósul meg. Egy 
hálózat létrehozásához legalább 
három egyetem kell, melyek közül 
legalább kettő különböző ország-
ban van. A CEEPUS program külön 
hangsúlyt fektet a közös képzések fejlesz-
tésének támogatására, az új tagországok 
mind teljesebb körű bevonására, vala-
mint a hálózatok által elért eredmények 
mind szélesebb körű terjesztésére.

ELTE CEEPUS HÁLÓZATOK 2015/2016
Language and Literature in a Central European 
Context 
dr. Varga Orsolya,  ELTE hálózati koordinátor
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 
Telefon: 411-6500/4347 
Email: varga.orsolya@btk.elte.hu 

Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge 
Technologies
dr. Király Ildikó,  ELTE hálózati koordinátor
Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46. 
Telefon: 461-4500/5651 
Email: kiraly.ildiko@ppk.elte.hu

Korean Studies in Central & Eastern Europe
dr. Mecsi Beatrix,  ELTE hálózati koordinátor
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Telefon: 485-5200/2095  
Email: mecsi.beatrix@btk.elte.hu

Slavic Philology and Its Cultural Contexts
dr. Mészáros Andor,  hálózati koordinátor
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D 
Telefon: 411-6500 
Email: meszaros.andor@btk.elte.hu

International Cooperation in Computer Science 
dr. Horváth Zoltán,  ELTE hálózati koordinátor
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Telefon: 381-2319 
Email: hz@inf.elte.hu

Earth- Sciences Studies in Central and Southeastern 
Europe
dr. Kázmér Miklós,  hálózati koordinátor
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
Telefon: 381-2103 
Email: kazmer@ludens.elte.hu

Egyéb ösztöndíjak
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MUNAPEST
A 2014-es évben a BIMUN

(Budapest International Model Unit-
ed Nations) konferencia egyetemi 
részének az ELTE ÁJK adott otthont, 
mely így közel százötven résztvevőt
tudott befogadni a háromszáz 
gimnazista mellé. A BIMUN konferen-
cia a 2014-es szervezés után döntött úgy 
az IDSA-val (International Diplomat-
ic Student Association) közösen, hogy 
megszünteti egyetemi részét, és annak 
megvalósítását teljes egészében az 
IDSA-re bízza. Így BIMUN 2015 
helyett a MUNAPEST konferencia 
került megrendezésre az IDSA

szervezésében 2015. április 17-20. 
között.

A több mint százötven fős eseményre 
a világ minden pontjáról, Ausztráliától 
egészen Algériáig érkeznek egye-
temisták, hogy közösen éljék át az MUN 
által nyújtotta élményeket. A MUNA-
PEST során a delegáltaknak öt bizottság 
egyikében (Biztonsági Tanács, Gazdasá-
gi és Szociális Tanács, Menekültügyi 
Főbiztosság, Európai Unió Tanácsa, 
Nemzetközi Bíróság) kell más delegáltak-
kal együttműködniük, miközben
minden igyekezetükkel azon van-
nak, hogy az általuk képvi-

Versenylehetőségek
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www.idsa.hu/munapest

selt állam érdekeit akár mások 
ellenében is érvényesíteni tudják.

Magyarországon először a MU-
NAPEST-en lesz a delegáltaknak le-
hetőségük kipróbálni az “Interconnec-
tivity MUN”-t. A konferenciák ezen 
fajtájában sokkal szorosabb az együtt-
működés a különböző bizottságok 
között. A bizottságok által tárgyalt 
témák mind egy központi, megoldásra 
váró válsághelyzet köré épülnek, mely 
jelen esetben a Közel-Keleten kialakult
konfliktushelyzet. Ugyanakkor fon-
tos szempont, hogy a különböző 
bizottságok –adott jellegükből 

fakadóan – más és más aspektusból 
közelítsék meg a problémát. A konfer-
encia így sokkal dinamikusabbá válik, 
nagyobb aktivitást követel a delegáltak-
tól, illetve sokkal reálisabb képet ad a 
valóságban működő, összetett döntési 
mechanizmusokról. A MUNAPEST 
számára központi értéket jelent a
tudatosság. Olyan aktuális problémákra 
hívja fel a figyelmet, melyek nem min-
dig jutnak elég hangsúlyos szerephez a
köztudatban. A MUN konfer-
enciák során kialakuló nemzetközi 
közösség mára egy egész világot behálózó 
kapcsolati rendszerré nőtte ki magát.

Versenylehetőségek
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A Phillip C. Jessup Moot Court a 
világ legrégebbi és legnagyobb per-
beszédversenye, amelyen az ELTE 
ÁJK diákjai a Nemzetközi Jogi 
Tanszék felkészítésében több mint 
húsz éve képviselik egyetemünket és 
egyben Magyarországot. A verseny 
egy fiktív nemzetközi jogeset me-
goldásából áll, amelynek során a 
világ legjobb egyetemei egy írásbeli 
és egy szóbeli fordulón mérik össze 
tudásukat egy háromfős, a hágai 
Nemzetközi Bíróságot szimuláló 
testület előtt. A nemzetközi döntőt 
minden évben Washington DC-ben 
rendezik meg, amelyen a világ mint-
egy 100 országának nagyjából 120 
csapata mérkőzik meg egymással. 

 A 2015-ös csapattagok: Barkai 
Léda, Pap Dániel, Trombitás Móni-
ka, Surjányi Dávid, Szalbot Balázs.  
Kajtár Gábor és Sulyok Katalin 
készítette fel a csapatot a versenyre. 
A csapat a 127 indulóból a 34. hely-
ezést szerezte meg, Pap Dániel pedig 
2. helyezést ért el egyéniben, továb-
bá elnyerte a legjobb nem anyanyelvi 
eredményért járó ösztöndíjat. 

Philip C. Jessup 
Nemzetközi

Perbeszédverseny A Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court (Bécs) és a Willem C. Vis EAST International Com-
mercial Arbitration Moot Court (Hongkong) a világ két legrégebbi és legnagyobb – általában több mint kétszáznyolcvan 
egyetem részvételével megrendezett – nemzetközi kereskedelmi jogi perbeszédversenye, amelyen az ELTE ÁJK hall-
gatói a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék felkészítésében képviselik egyetemünket. A verseny 
végigköveti a választottbírósági vitarendezés minden mozzanatát, kezdve a tényállás felderítésétől az írásbeli beadványok 
elkészítésén keresztül egészen a szóbeli perbeszédek előadásáig és megvédéséig. A verseny szóbeli fordulója minden évben 
Bécsben és – a testvérverseny esetében – Hongkongban kerül megrendezésre. A szóbeli fordulóra történő felkészülés 
során a csapatok rendszerint részt vesznek felkészítő versenyeken, többek között például Prágában és Sanghajban. 
Továbbá mi is rendszeresen megrendezzük saját felkészülést segítő versenyünket, melyre szintén a világ különböző 
részeiről érkeznek csapatok.

Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Jogi
Perbeszédversenyek

A DCFR (Draft Common Frame of  Reference) Moot Court – mely az európai szerződési joggal foglalkozó válasz-
tottbírósági perbeszédverseny – a Lengyel Kereskedelmi Kamara mellett működő választottbíróság és az Osnabrück-i 
Egyetem közös szervezésében kerül minden második évben megrendezésre Varsóban.  A verseny első fordulójában 
a csapattagoknak el kell készíteniük egy felperesi és egy alperesi beadványt. Az írásbeli forduló legjobb nyolc csapata 
juthat Varsóban megrendezésre kerülő második, szóbeli fordulóba. Ennek során a csapatoknak a korábban elkészített 
felperesi és alperesi írásbeli beadványokat és új érveiket kell előadniuk és megvédeniük több tárgyalási fordulóban a 
választottbírósági panelek előtt, illetve az ellenérdekű fél képviselőinek érveivel szemben.

Egyetemünket a versenyírásbeli fordulójában Bánki Zoltán és Czájder Gábor joghallgatók, a szóbeli fordulóban 
pedig az egyik legjobb szónok díjat is elnyerő Bánki Zoltán által alkotott „egyszemélyes” csapat képviselte. A 
versenyzőket Dr. Erdős István, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék oktatója készítette fel.

Draft Common Frame of Reference Moot Court
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A Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court (Bécs) és a Willem C. Vis EAST International Com-
mercial Arbitration Moot Court (Hongkong) a világ két legrégebbi és legnagyobb – általában több mint kétszáznyolcvan 
egyetem részvételével megrendezett – nemzetközi kereskedelmi jogi perbeszédversenye, amelyen az ELTE ÁJK hall-
gatói a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék felkészítésében képviselik egyetemünket. A verseny 
végigköveti a választottbírósági vitarendezés minden mozzanatát, kezdve a tényállás felderítésétől az írásbeli beadványok 
elkészítésén keresztül egészen a szóbeli perbeszédek előadásáig és megvédéséig. A verseny szóbeli fordulója minden évben 
Bécsben és – a testvérverseny esetében – Hongkongban kerül megrendezésre. A szóbeli fordulóra történő felkészülés 
során a csapatok rendszerint részt vesznek felkészítő versenyeken, többek között például Prágában és Sanghajban. 
Továbbá mi is rendszeresen megrendezzük saját felkészülést segítő versenyünket, melyre szintén a világ különböző 
részeiről érkeznek csapatok.

Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Jogi
Perbeszédversenyek

A DCFR (Draft Common Frame of  Reference) Moot Court – mely az európai szerződési joggal foglalkozó válasz-
tottbírósági perbeszédverseny – a Lengyel Kereskedelmi Kamara mellett működő választottbíróság és az Osnabrück-i 
Egyetem közös szervezésében kerül minden második évben megrendezésre Varsóban.  A verseny első fordulójában 
a csapattagoknak el kell készíteniük egy felperesi és egy alperesi beadványt. Az írásbeli forduló legjobb nyolc csapata 
juthat Varsóban megrendezésre kerülő második, szóbeli fordulóba. Ennek során a csapatoknak a korábban elkészített 
felperesi és alperesi írásbeli beadványokat és új érveiket kell előadniuk és megvédeniük több tárgyalási fordulóban a 
választottbírósági panelek előtt, illetve az ellenérdekű fél képviselőinek érveivel szemben.

Egyetemünket a versenyírásbeli fordulójában Bánki Zoltán és Czájder Gábor joghallgatók, a szóbeli fordulóban 
pedig az egyik legjobb szónok díjat is elnyerő Bánki Zoltán által alkotott „egyszemélyes” csapat képviselte. A 
versenyzőket Dr. Erdős István, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék oktatója készítette fel.

Draft Common Frame of Reference Moot Court
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International Chamber 
of Commerce
Mediation Competition

Versenylehetőségek

A párizsi székhelyű Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamara az alapításától 
kezdődően a konfliktusok békés me-
goldásának elősegítésére törekszik, 
egyrészt a Kamara mellett működő 
Választottbíróság, másrészt pedig a 
Mediációs Központ révén. Az idén
tizenegyedik alkalommal megrendezés-
re kerülő mediációs verseny célja – a 
világ minden pontjáró nevező egye-
temisták megmérettetése mellett – az 
alternatív vitarendezés gyakorlatának 
bemutatása és terjesztése is, hiszen 

az idő- és pénzkímélő, a viták piaci
szempontú megoldását elősegítő
alternatív eljárások egyre nagyobb 
szerepet kapnak a gazdasági kapc-
solatokban, és sokszor megelőzik a
peres eljárást.

Ennek megfelelően a versenyen sze-
replő konkrét esetek is a nemzetközi 
kereskedelmi környezetben előforduló 
jogvitákra épülnek. A verseny betekintést 
enged a nemzetközi mediációs eljárás-
ba, az azok során alkalmazott tech-
nikákba és szokásokba. Az angol nyel-
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ven zajló verseny során a versenyzők 
mediációs tárgyalásokat szimulálnak 
professzionális mediátorok segítségével.

Az előre elküldött eseteket a csapatok 
tárgyalási pozíciójuknak megfelelően 
dolgozzák ki, majd a tárgyalás során a 
csapat egyik tagja az ügyfél, másik tag-
ja pedig a jogi képviselő szerepében 
adja elő saját álláspontját. A magyar 
jogi gondolkodástól talán kissé idegen 
mediáció során a felek megegyezési 
szándékkal, de ellentétes érdekekkel 
és létező jogi konfliktussal érkeznek a 

tárgyalás helyszínéül szolgáló terem-
be, ahol azután az ellenérdekű csapa-
ttal kell a felmerült problémákat egy 
mediációs eljárás keretében kezelni.

A verseny a Nemzetközi Keresk-
edelmi Kamara székhelyén, Párizsban 
kerül megrendezésre, ahol 66 egyetem 
csapata több mint harminc országból 
versenyzik, száznegyven professzi-
onális mediátor közreműködésével. 

2012-től az ELTE ÁJK hallgatóinak 
felkészítése a Kriminológiai Tanszéken 
dr. Inzelt Éva vezetésével történik.
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Nyelvtanulás
Az előbbiekben felvázolt egy-

ik külföldi ösztöndíjprogram le-
hetőségeit sem élvezhetjük, ha 
nincs megfelelő nyelvtudásunk. 
Valamint a mai világban
elengedhetetlenül fontos, hogy 
diplomás munkakezdőként 
versenyképes nyelvtudással ren-
delkezzünk minél több idegen 
nyelvből.

Így mindenképpen hangsúlyozni 
kell a nyelvtanulás fontosságát. 

A nyelvtanulásra és a szaknyel-
vi nyelvtudás megszerzésére az 
egyetem keretein belül is van le-
hetőségetek. 

A következőkben az egyetem 
által nyújtott nyelvi kurzusok 
(meglepően széles) palettáját mu-
tatjuk be, így a Frank Ignác Al-
apítvány (FIAL), az Idegen Nyelvi 
Oktatásszervezési Központ és az 
Idegennyelvi Lektorátus által kínált 
lehetőségeket.

Nyelvtanulás
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nyElvoktatás az EgyEtEmEn

Frank Ignác Alapítvány
Idegen Nyelvi Oktatásszervezési Központ
Idegennyelvi Lektorátus

50
56
60

Nyelvtanulás
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Frank Ignác Alapítvány
Angol nyelv oktatás

introduction to intErnational 
lEgal English

• tanár: Kiss Eszter (kissesz@
gmail.com)

• középszintű nyelvtudás 
szükséges!

• a kurzus időtartama: 40 óra/10 
hét 

• kurzus díj: 35.000.- Ft
Az órák anyagát Amy Krois-

Lindner és Matt Firth 
„Introduction to Interna-
tional Legal English” című 
könyve alkotja (Cambridge 
University Press, 2008). A kurzus 
kiváló lehet azoknak, akik még 
csak most ismerkednek a jogi 
nyelvezettel, de azoknak is, akik 
tudatosan elkezdtek készülni a 
Cambridge ILEC vizsgára, hiszen 
ez a vizsgán megkövetelt két
könyv egyike.

A kurzus elvégzéséhez középfokú 
nyelvtudás szükséges.

jogi szaknyElvi vizsgafElkészítő 
kurzusok 
(10 hetes térítéses kurzusok)
1. ILEC (nemzetközileg elis-

mert)
International Legal English

• nyelvi szint: C1
• időpont: hétfő-csütörtök 12-14 

(heti 2x2)
2. PROFEX (államilag elismert)

English for Public Law 
• nyelvi szint: B2+

nyElvi készségEk szErinti

kurzusok

Academic Writing and Legal Corre-
spondence
• tanár: Szandiné Fóris Myrtill 

(eltejogiszaknyelv@gmail.com, foris-
myrtill@gmail.com)

• minimum nyelvi szint: upper-in-
termediate (B2+/C1)

• időpont: hétfő 14-16 és 
csütörtök 10-12 (heti 2x2)

Nyelvtanulás
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businEss law llm-rE fElkészítő 
szaknyElvi kurzusok

1. Human Rights Law 
• tanár: Szandiné Fóris Myrtill 

(eltejogiszaknyelv@gmail.com, foris-
myrtill@gmail.com)

• minimum nyelvi szint: interme-
diate (B2+)

• a kurzus időtartama: 40 óra/10 
hét 

• kurzus díj: 35.000.- Ft

2. English for Contract and 
Company law (intermediate)

3. International Legal English 
(ILEC - advanced)

• tanár: Krett Tiborné
• (eltejogiszaknyelv.angol.krett@

gmail.com)
• minimum nyelvi szint: upper-in-

termediate/advanced (B2+/C1)
• a kurzus időtartama: 40 óra/10 

hét
• kurzus díj: 35.000.- Ft
• tananyag: International 

Legal English, Cambridge
University Press, 2011
(2nd ed.)

Frank I. Alapítvány
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bűnügyi tudományok szaknyElvi 
modul 
English for Criminal Law

• skills in focus: reading and writing 
(academic writing)

• minimum nyelvi szint:
upper-intermediate (C1)

• a kurzus időtartama: 20 óra/10 hét 
(szerda 8-10)

• tematika
1. The elements of  a crime: actus 

reus and mens rea
2. Unlawful killing
3. Non-fatal offences against the 

person
4. Property offences
5. General defences

civilisztikai szaknyElvi modul

English for Contract Law
• tanár: Krett Tiborné (eltejogiszak-

nyelv.angol.krett@gmail.com)
• skills in focus: reading and writing 
• minimum nyelvi szint:

intermediate (B2)

• a kurzus időtartama: 20 óra/20 hét 
(szerda 10-12)

The Language of  Contracts
• tanár: Krett Tiborné (eltejogiszak-

nyelv.angol.krett@gmail.com)
• skills in focus: reading and writing
• minimum nyelvi szint:

upper-intermediate (B2+)
• a kurzus időtartama: 20 óra/20 hét 

(hétfő-szerda 14-16)

English for Company Law
• tanár: Krett Tiborné

( e l t e j og i szaknye l v. ango l .kr e t t@
gmail.com)

• skills in focus: reading and writing
• minimum nyelvi szint:

intermediate (B2)
• a kurzus időtartama: 20 óra/20 hét 

(szerda 8-10) 
• tananyag: 

Catherine Mason: The Lawyer’s English 
Language Coursebook, Global Legal 
English Ltd., 2011

Frank Ignác Alapítvány angol szaknyelvi modulok
10 hetes térítéses kurzusok: 20.000.-Ft/20 óra, 35.000.-Ft/40 óra

Nyelvtanulás
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EuróPai és nEmzEtközi jogi

szaknyElvi modul

Human Rights Law
• minimum nyelvi szint:

upper-intermediate (B2+)
• időpont: szerda 12-14, illetve

hallgatói visszajelzés alapján szerda 
12-15

közjogi szaknyElvi modul

English for Public Law 1 (régi neve: 
Introduction to the Language of  
Law)

• tanár: Szandiné Fóris Myrtill
( e l t e j o g i s z akn y e l v@gma i l . c om ,
forismyrtill@gmail.com)

• PROFEX felkészítő
• skills in focus: reading and writing 

(legal correspondence) 
• minimum nyelvi szint:

intermediate (B2)
• a kurzus időtartama: 40 óra/10 

hét (1. csoport szerda 10-12;
2. csoport kedd 14-16 és csütörtök 
12-14)

English for Public Law 2 
• tanár: Szandiné Fóris Myrtill

(eltejogiszaknyelv@gmail.com, forismyr-
till@gmail.com)

• PROFEX felkészítő
• skills in focus: reading and

listening
• minimum nyelvi szint:

intermediate (B2)
• a kurzus időtartama: 40 óra/10 

hét (a második félévben indul,
az English for Public Law 1 
folytatása)

English for Public Law –
Intermediate

• tanár: Szandiné Fóris Myrtill
(eltejogiszaknyelv@gmail.com, forismyr-
till@gmail.com)

• minimum nyelvi szint:
intermediate (B2)

• a kurzus időtartama: 20 óra/10 hét

Frank Ignác Alapítvány angol szaknyelvi modulok
10 hetes térítéses kurzusok: 20.000.-Ft/20 óra, 35.000.-Ft/40 óra

Frank I. Alapítvány
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némEt jogi szaknyElvi vizs-
gafElkészítő

• tanár: dr. Szabó Tibor Zsombor 
(szabotiborzsombor@gmail.com) - fo-
gadóóra megbeszélés alapján

• időpont: hétfő 08-10, csütörtök 
08-10

• fogadóóra: megbeszélés alapján
• tananyag: a PROFEX jogi és közi-

gazgatási szaknyelvi vizsga feladat-
típusai, témakörei, követelményei

• tematika: jogi és közigazgatási kép-
zés, jogi és közigazgatási pályák
• a jog felosztása [jogterületek, 

jogforrások, jogrendszerek]
• a közigazgatási jog helye a 

jogrendszerben, szakterületei 
és tevékenységfajtái

• alkotmányjog [alkotmányos 
rendszerek, írott és íratlan 
alkotmányok]

• a törvényhozás rendje, parla-
menti rendszerek, parlamenti 
bizottságok

• kormányzati rendszerek

• számonkérés
1. zárthelyi dolgozat: a 
kormány felépítése, működése, 
döntés-előkészítési és döntésho-
zatali eljárások; igazságszolgáltatás, 
a bíróságok rendszere; választási 
rendszerek, ismétlés
2. zárthelyi dolgozat: az ön-
kormányzati rendszer; a köz-
igazgatás intézményrendszere, a 
közszolgálat

A kurzus célja és tartalma: a kurzus 
tematikája a Profex jogi szaknyelvi vizs-
gára való felkészülést szolgálja. Ennek 
keretében a résztvevők mély szaknyelvi 
(alap)ismereteket sajátíthatnak el a köz-
jog területén. A kurzus áttekintésében 
közölt témák a vonatkozó szakiroda-
lom aktuális példáival kerülnek bemu-
tatásra. A szakmai ismeretek mellett 
a nyelvi feladatok intenzív gyakorlá-
sa segíti a hallgatókat a szaknyelv 
nyelvtani részének megtanulásában. Az 
interaktív kurzus nyitott légköre aktív 
részvételt előfeltételez az órákon.

Frank Ignác Alapítvány
Német nyelv oktatás
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bEvEzEtés a némEt magánjogi szak-
nyElvbE

• tanár: dr. Cserba Andrea
• időpont: hétfő és szerda 16.30-18
• értékelés: a félév során írt két 

zárthelyi dolgozat érdemjegye al-
apján

• a kurzus megindításának feltétele 
legalább 8 hallgató jelentkezése!

némEt magánjogi szaknyElvi 
fElkészítő a szóbEli ProfEx nyElv-
vizsgára

• tanár: dr. Cserba Andrea
• a kurzus időtartama: 20 óra/félév 

(szerda 18-19.30)
• hallgatók maximális száma: 15 fő
A kurzus beszédközpontú, kifejezetten 

az idegen nyelven történő kommunikáció 
készségének fejlesztését célozza. A hallás 
utáni értés, valamint az irányított szak-
mai beszélgetés feladatok megoldására 
koncentrál a tematika, továbbá a kurzust 
felvett hallgatóknak adott – szakmai – 
témában tíz perces előadást kell tartaniuk 

német nyelven.

némEt magánjogi szaknyElvi alaPozó

• tanár: dr. Cserba Andrea
• a kurzus időtartama: 20 óra/félév 

(hétfő 18-19.30)
• költségvonzat: a Frank Ignác

Alapítvány által támogatott kurzus 
– ingyenes!

A kurzus azzal a céllal indul, hogy 
kedvet csináljon a szaknyelvi órákhoz. 
Alapozó tárgy, de keretében a hallgatók 
képet tudnak kapni a német jogi szak-
nyelvről. 

Nem előfeltétele, de nagyon hasznos 
az Einführung in die deutsche 
juristische Fachsprache 1 és 2 c. kurzu-
sok elvégzéséhez. (Utóbbi két félév 
nem egymásra épül, a kurzusok egymás 
után bármilyen sorrendben 
elvégezhetők. Első félév: családi,
dologi és kötelmi jog,  második
félév: öröklési jog, gazdasá-
gi társaságok joga és polgári 
perrendtartás.)

Frank Ignác Alapítvány
Német nyelv oktatás
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Idegen Nyelvi Oktatás-
szervezési Központ
Ingyenes, kredites, a tanrendben megjelenő, fakul-
tatív szaknyelvi kurzusaik vannak, melyeket a 
Karon oktató anyanyelvi oktatók hirdetnek meg. A 
korábbi gyakorlatot követve a német kurzuskínálat 
tartalmazza a göttingeni német jogi részképzés-
re való szaknyelvi felkészítést, a francia pedig a 
Paris II francia jogi részképzésre való szaknyelvi 
felkészítést.
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grundkurs bürgErlichEs rEcht ii. 
- das schuldrEcht 
1-10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető) 
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 20 fő 
Időpontja: kedd 12.00 - 14.00 óra 
 
EuroPäischEs vErbrauchErrEcht 
1-10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető) 
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 20 fő 
Időpontja: kedd 14.00 - 16.00 óra 

EuroPäischEs zivilvErfahrEns-
rEcht 
1-10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető) 
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 20 fő 
Időpontja: kedd 16.00 - 18.00 óra 

fallrEPEtitorium EuroParEcht 
1-10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető) 
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 20 fő 
Időpontja: szerda 12.00 - 14.00 óra 

rEchtsgrundlagEn für wirt-
schaftlichE transaktionEn in dEr 
Eu ii 
1-10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető) 
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 20 fő 
Időpontja: szerda 14.00 - 16.00 óra 

grundkurs vErfassungsrEcht ii. -  
diE grundrEchtE 
1-10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető) 
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 20 fő 
Időpontja: szerda 16.00 - 18.00 óra 

Német
Tanár: Dr. Michael Wilding

wilding@ajk.elte.hu
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olasz nyElv joghallgatóknak a1 i. 
félév/a2 ii. félév

Lingua italiana per studenti di giurisprudenza
1–10. szemeszter hallgatói számára
Létszámkeret: 15 fő
Heti 4 és/vagy heti 2 óra

olasz jogi szaknyElv i-ii. félév

Italiano giuridico
1–10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető)
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 15 fő
Heti 4 óra

olasz nyElv joghallgatóknak b1 i. 
félév/b2 ii. félév

Lingua italiana per studenti di giurisprudenza
1–10. szemeszter hallgatói számára
Létszámkeret: 15 fő
Heti 4 és/vagy heti 2 óra

az Eu joga olasz nyElvEn i-ii. 
félév

1–10. szemeszter hallgatói számára 
(keresztfélévben is felvehető)
Középszintű nyelvtudás szükséges.
Létszámkeret: 15 fő
Heti 2 óra

Olasz
Tanár: Dr. Gilioli Alessandro
giliolialessandro@ajk.elte.hu

Nyelvtanulás
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francia jogi szaknyElvi alaPozó 
i-ii. félév

Initiation au français juridique
(A kurzus elsősorban azoknak a 
joghallgatóknak ajánlott, akik még nem 
rendelkeznek magyar nyelven jogi is-
meretekkel.)
I-II. évfolyam
Középszintű francia nyelvtudás 
szükséges.
Létszámkeret: 15 fő
Heti 2 óra
                        
a francia közjog lExikája i-ii. félév

Lexique du droit public français 
(A kurzus előkészítő a Paris II Egye-
tem Master 1 képzésére. A kurzuson 
Erasmus ösztöndíjas hallgatók is részt 

vehetnek.)
II-IV. évfolyam
Középszintű francia nyelvtudás 
szükséges.
Létszámkeret: 20 fő
Heti 4 óra

a francia Polgári jog lExikája i-ii. 
félév

Lexique du droit civil français
(A kurzus ajánlott a Paris II Egyetem 
Master1 képzéshez.)
III-IV. évfolyam
Középszintű francia nyelvtudás 
szükséges.
Létszámkeret: 15 fő 
Heti 2 óra

FraNcia
Tanár: Dr. Kovács Zsuzsanna
kovacs.zsuzsanna@ajk.elte.hu

haladó latin

II-V. évfolyam hallgatóinak
Létszámkeret: 10 fő 
Heti 2 óra

közéPhaladó latin

II-V. évfolyam hallgatóinak
Létszámkeret: 10 fő 
Heti 2 óra

latiN
Tanár: Eiler Tamás
etama@ajk.elte.hu

INYOK
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1. Jogi szaknyelvi záróvizsgáztatás. A 
záróvizsga ingyenes, az oklevél (ld. 
Kari oklevél) kiállítása 3000 Ft-ba 
kerül, amit a kar alapítványi számlá-
jára kell befizetni.

2. Cambridge ILEC szaknyelvi vizsga-
hely az ELTE ÁJK-n: előreláthatóan 
2013–2014. első félévétől. További 
információért ld. honlapunkat.

3. Külföldi ösztöndíjak:
4. Az ELTE ÁJK az ERASMUS ösz-

töndíj-programmal kapcsolatosan 
bilaterális szerződéssel rendelkezik 
az olaszországi Trento, Udine egye-
temekkel.

5. Oroszországi ösztöndíjak: MÖB.
6. Személyi anyagok összeállítása a 

nyelvi lektorok segítségével. A Kar 
aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező hallgatói számára térítés-
mentesen vállalják különféle doku-
mentációk idegen nyelvre fordítását, 

Idegennyelvi
Lektorátus

Nyelvtanulás
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amelyek pályázatokhoz, ösztöndí-
jakhoz, ill. külföldön folytatott ta-
nulmányokhoz szükségesek (nyelv-
vizsga bizonyítványok, igazolások, 
ajánlások, leckekönyvek, stb.)

7. Továbbá pályázatokhoz térítésmen-
tesen adnak ki nyelvi kompetenciát 
igazoló dokumentumot, ajánlást 
idegen nyelven, akár előzetes nyelvi 
felmérés elkészítését követően.

8. Idegennyelvi részképzések:

9. ERASMUS-ösztöndíjak pályázati 
anyagának elkészítéséhez igény es-
etén segítséget nyújtanak lektoraik..

10. A moszkvai Puskin Intézetben 
történő részképzéshez szükséges 
pályázati anyagok elkészítéséhez 
orosz nyelven .

11. Szakdolgozatokhoz, idegen nyelvű 
anyagokhoz konzultációt biz-
tosítanak minden általuk oktatott 
nyelvből.

Lektorátus
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Külügyi szervezetek az egyetemen

Az egyetemi külügyi szervezeteket al-
apvetően az határolja el más egyetemi 
köröktől, hogy ezek a klubok azok, 
amelyek – akár nemzeti, akár nemz-
etközi szinten – külföldi ügyekkel, 
továbbtanulással és kapcsolattartással 

foglalkoznak. Ezen szervezetek a külügyi 
érdeklődésű hallgatókat fogják össze és 
kovácsolják egy társasággá, továbbá 
számos lehetőséget nyújtanak a külföldi 
versenyeken való részvételre, különböző 
idegen nyelvek tanulására és szinten 
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Külügyi szervezetek az egyetemen

tartására, változatos nemzetközi társadal-
mak és kultúrák, külföldi hallgatók és az
ERASMUS program megis-
merésére, az ebben való részvé-
telre, illetve a szakmai gyakorlat 
külföldön történő abszolválására. 

Az alábbiakban bemutatunk nektek 
néhány külüggyel kapcsolatos szerveze-
tet. Olvashattok a működésükről, céljai-
król, felépítésükről, valamint a felvételi 
eljárásról és a jelentkezéssel kapcsolatos 
információikról. 
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A Külügyi Kör azokat látja szívesen, akik 
érdeklődnek a külügyek iránt, szeretik a külföl-
di országokat, nyelveket, kultúrákat, és szívesen 
dolgoznak együtt, hogy különböző programokat, 
kirándulásokat, csereutakat szervezzenek a karunkon tanuló külföldi hallgatók 
számára. Céljuk és feladatuk a külföldi fiatalok magyarországi tartózkodását 
tartalmasabbá tenni, integrálódásukat, eligazodásukat elősegíteni, a kezdeti ne-
hézségeket leküzdeni, valamint megismertetni velük a magyar kultúrát és az it-
teni szokásokat. A Kör szervezete az ESN ELTE (Erasmus Student Network) 
mentorrendszerébe illeszkedik. 

A Külügyi Kör jogászgenerációk óta része az egyetemen működő kluboknak. 
Alapvetően három tevékenységet lát el: 

1. Az egyetemre érkező Erasmusos hallgatók problémáinak megoldása. 
(gyakorlatban ezt jelenti az albérletkeresés, iratok intézése, rendőrségi/
orvosi ügyek intézése stb.)

2. Segítségnyújtás az ELTE ÁJK-n tanuló hallgatók számára az Erasmus 
félévének megszervezésében.

3. Az Erasmusos Hallgatók és a Kör Tagjai számára különböző programok 
szervezése (ilyen például az évek óta hagyományosan megrendezésre 
kerülő Magyar Est, a Vacsoracsata/Dinner Struggle és a Pub Crawl).

A Körön belül három team működik, amelyek közül a mentorok választhat-
nak. A Tudományos Team végzi a kulturális programok, előadások szervezését 
akár mentoroknak, akár az itt tanuló külföldieknek, míg a Programszervező 
Team tagjai az egyéb programok, kirándulások és bulik szervezéséért felelősek. 
A harmadik, a Csapatépítő Team pedig a Külügyi Kör tagjait fogja össze, és 
különböző közös programokon keresztül segít jó közösséggé kovácsolni őket.

Amennyiben külföldi tanulmányutat vagy részképzést tervezel, szervezetünk 
tagjaként nagy előnyt élvezel a pályázásnál, valamint az idegen nyelv folyam-
atos gyakorlása is nagy segítségedre lehet a kiutazásnál! A Külügyi Körbe az 
nyer felvételt, aki a felvételi eljárás két fordulóján sikeresen szerepel. Jelentkezni 
szemeszterenként lehet, az őszi felvételi eljárás általában szeptember végén, a 
tavaszi február végén zajlik le. A jelentkezés folyamatáról minden információt 
megtalálhattok a kari hirdetőtáblákon és a közösségi oldalakon. 

Külügyi Kör
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Takács Ádám, a Programszervező Team vezetője
„Azért jelentkeztem a Külügyi Körbe, hogy az egye-
tem hasznos tagjának érezzem magam. Mióta felvet-
tek, segítem a mi kis Erasmusosainkat, akik többny-
ire nagyon kedvesek és szeretik, hogy segítjük őket 
az ügyes-bajos dolgaikban. A Külügyi Körön belül jól 
együttműködünk egymással és egy nagyon jó baráti tár-
saságba csöppentem, szóval nagyon jó döntés volt a részemről, 
hogy jelentkeztem, mert ez sok pozitívumot adott az életemben.”

ESN ELTE kari főmentor: ajk@elte.esn.hu
www.facebook.com/elteajk.kulugyikor

Külügyi Kör

Simon Adrienn, a Tudományos Team vezetője
„Azért jelentkeztem egy éve a Külügyi Körbe, mert az 
egyetemi életbe belerázódva vágytam arra, hogy egy 
színes, nemzetközi társaság tagja legyek, és emellett sze-
rettem volna a gimnáziumban megszerzett nyelvtudáso-

mat is gyakorolni. A Külügyben, a mentorcsoport tagjaként 
minden várakozásom teljesült, hiszen az Erasmus-hallgatók-

kal való kapcsolattartás mellett a mentortáborok, karaoke estek, 
nyári vizsgafelejtők és természetesen a teamem segítségével megszervezett kul-
turális programok során olyan élményekben volt részem, melyet egyetemünk 
közösségi életében csak a Külügyi Kör tud kínálni a felvételi fordulókat sikeresen 
teljesítő jelentkezőknek.”

Mozsolits András, a Csapatépítő Team vezetője
„A szervezetről hallott pozitív vélemények és a 
külföldi cserediákokkal való megismerkedés le-
hetősége miatt jelentkeztem a Külügyi Kör-
be 2015 tavaszán. Itt egy jó hangulatú és 

nagyon összetartó társaságot ismerhettem meg.
A Csapatépítő Team feladata, hogy az általa szervezett pro-

gramok segítségével a Körbe integrálja az újonnan felvett men-
torokat, hogy a szervezet egy baráti közösséget alkothasson az egyetemen.”
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Az ELSA a világ legnagyobb, 
joghallgatókból és fiatal jogászok-
ból álló független, nem politikai 
és non-profit szervezete, melyet 
1981-ben osztrák, német, lengyel 
és magyar joghallgatók alapítot-
tak. A szervezet fő célja a külön-
böző jogrendszerekben és jogi 
kultúrákban élő joghallgatók és fiatal
jogászok kapcsolatteremtésének 
elősegítése, együttműködésük 
támogatása és olyan tudás és szak-
mai tapasztalat átadása, amely segíti 
a tagokat karrierjük kialakításában. A 
szervezet közel negyvenezer taggal 
rendelkezik 41 európai ország nagy-
jából 250 jogi karán. 

Az Elsa háromszintű szervezettel 
rendelkezik: nemzetközi, nemzeti és 
helyi szinten működik. Helyi szinten 
Magyarországon jelenleg Budapes-
ten, Szegeden, Pécsett és Győrben 
működik ELSA szervezet.

Az ELSA tevékenységei alapvetően 

három vezérfonalra fűzhetők fel:
A StudentTrainee Exchange Programme 

keretében tagjaink külföldön vagy 
belföldön fizetett gyakornoki felada-
tokat végezhetnek: a gyakornokság 
időtartama két héttől akár tizenny-
olc hónapig is terjedhet. A munkale-
hetőségeket nemzetközi szervezetek, 
bankok, ügyvédi irodák, egyetemek, 
stb. ajánlják fel. 

A Seminars and Conferences keretében 
szemináriumokat és konferenciákat, 
intézménylátogatásokat, nyári egye-
temet és különféle egyéb szakmai 
és társas rendezvényeket (például 
BilateralStudyVisits) szervezünk.

Harmadikként pedig az AcademicAc-
tivities-t kell megemlíteni: tudományos 
tevékenységeink között szerepelnek 
szakmai, jogi programok, perbeszéd-
mondó és tanulmányíró versenyek is. 
Legismertebb ezek közül az a nemzet-
közi perbeszédverseny (ELSA Moot-
CourtCompetition).

Külügyi szervezetek

European Law Students’ 
Associations
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Radvánszki István, titkár
„Amikor először hallottam az ELSA-ról, nagyon 
megtetszett a koncepció: külföldi kapcsolataim 
építésére kaphatok lehetőséget, megismerhetek más 
jogi kultúrákat, tanulhatok és dolgozhatok külföldön 
az ELSA segítségével.  Ma már jobban beleástam magam 
a szervezetbe, és mint az ELSA Budapest titkára, elmond-
hatom, hogy nem bántam meg, ugyanis pazar lehetőségek 
rejlenek az egyesület programjaiban, amiket mi, diákok még 
színesebbé tehetünk, ha kihasználjuk a nemzetközi színtér adta kapcsolatokat 
és segítséget.  A jövőben még számtalan alkalommal hallhattok majd rólunk, 
ugyanis sok programmal készülünk, hogy kimozdítsuk a hallgatókat az egyete-
men szerezhető tudás látómezőjéből, és új perspektívákat mutassunk mindenki 
számára, akit érdekel egy kis nemzetközi kitekintés.”

info@elsabudapest.com
www.facebook.com/elsabudapest

ELSA
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Az IDSA egy olyan diákszervezet, 
mely a nemzetközi szférában zajló es-
emények megismerésével, értelmezésével 
és szimulálásával foglalkozik. Úgy gon-
doljuk, hogy az egyetemi képzés mellett
fontos, hogy olyan, nem szigorúan 
akadémiai készségekre is szert tegyünk, 
melyek erősen befolyásolják későbbi sik-
erünket. 

Napjaink összetett eseményeinek 
átlátása, az eseményekkel kapcsolatos
kritikus gondolkodás, megalapozott 
véleményformálás és annak megfele-
lő kommunikálása olyan alapvetően 
szükséges képességek, melyek 
birtoklásával rengeteget nyerhetünk az 
élet minden területén.

Igyekszünk egy olyan új értelmisé-

gi réteg kinevelésére, akik számára ezen 
kvalitások, valamint a nemzetközi,
multikulturális környezetben való mozgás 
is természetessé válik.

Szervezetünk ezt az itthon még csak 
szűk réteg számára ismert vitakultúrát 
– ENSZ-modellezést – szeretné megis-
mertetni a magyar egyetemisták minél 
szélesebb rétegével. 

A Model United Nations – azaz 
ENSZ-modellezés – egy közel száz 
éves múltra visszatekintő esemény, mely
során fiatalok szimulálják az ENSZ 
bizottságainak munkáját, adott szabály-
oknak megfelelő vitázási keretek között. 
Az MUN-ek világszerte egyre nagyobb 
presztízsnek örvendő események, ahol 
megtapasztalhatjuk, milyen az igazi 

Külügyi szervezetek

International Diplomatic 
Student Association
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döntéshozók bőrébe bújva, egy adott 
ország érdekeit képviselve diplomatikus 
vitát folytatni. Szervezetünk idén ápri-
lisban szervezte első, évenként megren-
dezésre kerülő nemzetközi MUN kon-
ferenciáját, a MUNAPEST-et, melynek 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 
adott otthont. 

Az MUN-eken való részvételen és sze-
rvezésen kívül az IDSA tagjai évközben 
kurzusokon bővíthetik tudásukat (MUN-
Club, EU-society, Diplomaci előadássoro-
zat), előadásokat rendeznek olyan elismert 
emberekkel, mint Martin Nesirky, Ban-
Ki-moon ENSZ főtitkár volt szóvivője, 
valamint előadásokat látogatnak meg és 
co-hostolnak (EuChamber – Redefining-
Success).

Szervezetünk szakmaiság mellet-
ti alappillére a társaság. Hisszük, hogy 
egy összetartó közösség kialakítása az 
egyetemi évek alatt egy életre szóló be-
fektetés. Tagjaink színes érdeklődési 
körrel rendelkeznek, nyitottak a világ meg-
válaszolandó kérdéseire, lelkesek és tenni 
készek ötleteik megvalósításáért. Az IDSA 
tagsága a szakmai események mellett több
táborban és összerázó programon is részt 
vehet, melyek mellett a szervezet baráti kör 
jellegét erősíti és mutatja az önszerveződő 
programok számának növekedése (szín-
házak, éjszakai túrák, nagykövetség láto-
gatások). 

Ha felkeltettük érdeklődésed, látogass el 
honlapunkra – www.idsa.hu – vagy face-
book oldalunkra!

jelentkezes.idsa@gmail.com
www.idsa.hu
ww.facebook.com/idsahungary

IDSA
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A Külügyi Bizottság az ELTE ÁJK 
Hallgatói Önkormányzatának mind-
enkori külügyi alelnökének bizottsá-
ga, mely az alelnököt segíti feladatai 
elvégzésében: képviseli a külföldi
tapasztalatokra vágyó hallgatók érde-
keit, melynek keretein belül kapc-
solattartást végez a hallgató és a 
hazai egyetem között, segít meg-
könnyíteni a pályázási folyamatokat, 
előadásokat szervez a meglévő nemz-
etközi lehetőségekről, valamint 
kisokosokkal és kiadványokkal segít 

tájékozódni és kihasználni a külföldi 
lehetőségeket. 

A Bizottság célja a hallgatói mobil-
itási kedv növelése és az ösztöndíj-
programban részt vevők segítése. 

Ha kedvet érzel magadban arra, 
hogy segíts a hallgatótársaid külföldi 
tapasztalatszerzését, érdekel az egye-
temi közélet és szívesen ápolnád és 
gyarapítanád Karunk nemzetközi 
kapcsolatait, jelentkezz az ELTE ÁJK 
Hallgatói Önkormányzatának Külügyi 
Bizottságába!

Külügyi szervezetek

ELTE ÁJK HÖK
Külügyi Bizottság
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Hasznos információk
intézményi eRasmus+ és ceepus KooRdinátoR

Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály
Kantárné Acsai Enikő
erasmus@elte.hu 
acsai.eniko@rekthiv.elte.hu

KaRi eRasmus KooRdinátoRoK:
Osztályvezető, Erasmus koordinátor
Robotka Andrea
erasmus@ajk.elte.hu
Erasmus koordinátor
Dalnoki Brigitta
brigitta.dalnoki@ajk.elte.hu
ELTE ÁJK B épület 4. emelet 422. szoba
Nemzetközi Iroda nyitvatartása: H-Cs: 13.00-15.00

eHÖk külügyi alelnÖke

Bencsik Gergő
kulugy@ehok.elte.hu

ájK KülügyeKéRt felelős alelnöKe

Katona Viktória
kulugy@ajkhok.elte.hu
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