
Köszönjük, hogy kézbe vette 
kiadványunkat. Szíves együttműködését 
kérjük abban, hogy gyermeke a legjobb 

lehetőségeket tudja kihasználni 
tanulmányai során. Ezek közül az egyik 
legfontosabb az Európai Unió Erasmus+ 
mobilitási programja, amely ösztöndíjas 
külföldi részképzést (3-12 hónap) vagy 
szakmai gyakorlatot (2-12 hónap) kínál 

valamelyik EU-s tagországban. 

21. századi piacképes tudás már nem 
képzelhető el külföldi tapasztalat nélkül. 
Egy fiatal talán még nem tud tudatosan 

tervezni, nem látja az előtte álló 
lehetőségeket, és azok hosszú távú 
előnyeit, sokszor az önbizalom és a 

motiváció is hiányzik, szüksége van még 
a tapasztaltabb generáció tanácsaira és 

bíztatására. Számítunk az Ön bölcs 
előrelátására, amellyel gyermeke életútját 
irányítja. Kérjük, vegye fontolóra a külföldi 

tanulmányok (vagy szakmai gyakorlat) 
lehetőségét, és bátorítsa, ösztönözze 

gyermekét, hogy tanulmányai során éljen 
ezzel a páratlan lehetőséggel, amely 

szakmai, nyelvi és emberi fejlődésében 
fordulópontot fog hozni. A Miskolci 
Egyetem minden támogatást megad 
kiutazó hallgatóinak, de feltétlenül 

szükségünk van az Ön pozitív 
közreműködésére is, hogy minél több 

hallgatónk szerezhessen külföldi 
tapasztalatot.

HA SZERETNÉL….
▪ ösztöndíjjal külföldön tanulni vagy 
szakmai gyakorlatot végezni (egy félévig 
(4-5 hónap), vagy akár egy teljes évig),

▪ piacképes szakmai ismereteket és magas 
szintű nyelvtudást szerezni,

▪ megismerni más embereket, városokat, 
tájakat, kultúrákat, 

▪ barátokat szerezni a világ minden tájáról
… AKKOR KERESD AZ  ERASMUS+  

PROGRAMOT!!!

AMIT KÍNÁL:
▪ egyszerű pályázati feltételek, gyors 

elbírálás
▪ európai szemeszter valamelyik EU 

tagország egyetemén vagy cégénél
▪ ösztöndíj (140-240.000 forint/hónap)

▪ külföldön szerzett kreditek beszámítása 
az itthoni tanulmányokba

▪ mentor hallgatók a fogadó egyetemen

AMIT NYERHETSZ:
▪ nemzetközi kapcsolatokat, más országok 

felfedezését   
▪ szakmai ismereteket/kompetenciákat és 

aktív nyelvtudást
▪ élettapasztalatot, önállóságot, 

magabiztosságot
▪ tartalmasabb önéletrajzot, jobb 

álláslehetőségeket
▪ életre szóló barátokat Európa-szerte és 

utazás, élmények, bulik egy sokszínű 
közösségben
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„Életem legjobb döntése volt az Erasmus. Magabiztosabb, 
önállóbb lettem, fejlődött a nyelvtudásom, rengeteget 
tanultam a világról, önmagamról, az elfogadásról.”

Siska Eszter, GTK (Aschaffenburg University of Applied
Sciences, Németország)

„Egy nagyon izgalmas és eseménydús félévet tudhatok 
magam mögött, rengeteg új barátságot kötöttem, és olyan 
minőségi oktatásban részesültem, mely mindenképp a 

hasznomra fog válni a jövőben.” 
Bartus Bence, MAK (Lappeenranta University of Technology, 

Finnország)

„Életem legemlékezetesebb és legélménydúsabb félévét 
tölthettem ebben a gyönyörű városban. Olyan barátsággal, 
élményekkel gazdagodtam, amelyek végig fogják kísérni az 

életemet.”
Markovics Gréta, GTK (Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 

Spanyolország)

„Az Erasmus+ mobilitási programnak köszönhetően egy 
fejthetetlen élményben volt részem. Annyi fantasztikus 

élményt kaphat,sz annyi újat tanulhatsz, hogy ezt a 
lehetőséget elszalasztani nem szabad..”

Malik Evelin, GTK (Premier Inn Newhaven, Egyesült 
Királyság, szakmai gyakorlat)

Olvasd el és vidd 
haza a szüleidnek!


