
 

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás 

 

A Miskolci Egyetem intézményi Erasmus+ koordinátora pályázatot hirdet a 2021/22. tanév 1. félévében tanulmányi vagy 

szakmai gyakorlati célú Erasmus+ mobilitásban résztvevő/részt vett hallgatók számára.  

 

A pályázat célja: Beszámoló készítése a külföldi tartózkodás tapasztalatairól, élményeiről 

 

A beszámolónak tartalmaznia kell: 

❖ 5-8.000 karakternyi (2-3 oldal) szöveget, amelyben a szerző leírja, hogy milyen különleges élmények érték kinti 
tartózkodása során, milyen új tapasztalatokat szerzett, milyen hatással lehetnek a külföldön megtapasztaltak a 
későbbi pályájára (tanulmányaira és-vagy munkavállalására), miért javasolná évfolyamtársainak, barátainak az 
Erasmus+ mobilitási program kipróbálását. 

❖ 5-10 jó minőségű, saját készítésű fényképet magyarázatokkal, köztük képet a szerzőről, a fogadó intézményről, 
az ottani érdekességekről, látványosságokról, közösségi élményekről. 

❖ videó (min. 1 - max. 10 perc), legyen benne egy bemutatkozás, hogy ki készítette, hol járt, az élmények 
bemutatása lehet mozgókép vagy fotósorozat formájában, szöveggel és/vagy zenével kombinálva, lehet egy 
egyszerű gag, poén, ami jól jellemzi a célpontot, de lehet egy átfogóbb bemutatás sok hellyel és élménnyel. 

A pályázati anyagot az  erasmusmiskolc@gmail.com  e-mail címre kell beküldeni. 

 

Beadási határidő: 2022. január 15.  24.00 óra 

Eredményhirdetés:  a beadástól számított 2 héten belül.  Minden pályázatot benyújtó hallgató e-mailen kap értesítést. 

 

Díjazás két kategóriában:  

❖ Kiemelten támogatott: 30.000 Ft ösztöndíj kiegészítés (videó előnyben) 
❖ Támogatott : 20.000 Ft ösztöndíj kiegészítés 

A benyújtott pályaműveket egy bizottság bírálja el. Minden beküldött pályamű díjazásban részesül.  

A cikkpályázat mellett elindítottuk a „Hallgatóink kedvencei” képsorozatot is: kérnénk mindenkitől 5-6 fényképet a 

kedvenceiről (kedvence helyem, ételem, italom, barátom, kirándulóhelyem, városom, bulim, stb.), egy-két mondatos 

magyarázattal, hogy mi látható a képeken. A beküldött képekből egy animált, zenés összeállítást készítünk. A korábbiak 

megtekinthetők a  https://erasmus.uni-miskolc.hu/erasmuskedvencek  linken. 

A díjazásban részesített beszámolók felhasználási joga a Miskolci Egyetemet illeti. Ez azt jelenti, hogy ezeket a pályázati 
anyagokat részben vagy egészben nyilvánosságra hozhatjuk a honlapunkon, az ESN Facebook oldalán, vagy az egyetemi 
újságban, felhasználhatjuk szórólapok, népszerűsítő anyagok elkészítéséhez. Felhasználóként arra is jogot szerzünk, 
hogy átalakítsuk vagy megszerkesszük a beküldött szöveget a szerzővel történt egyeztetés után. 

Minden hallgatónak  sikeres  munkát  kívánunk! 

 

Miskolc, 2021/11/22    

         Andráskó Dóra Diána  
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