
ERASMUS  PÁLYÁZATI  LEHETŐSÉGEK 
a következő, 2019-2020-as tanévre 

a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken 

 
Tanszékünk külföldi tanulmányok folytatására az alábbi lehetőségeket ajánlja a hallgatóknak: 

 

Franciaország 

Université d’Angers        2 fő (–2021) 

Université Clermont-Ferrand III      2 fő (–2020) 

Németország: 

Hochschule Karlsruhe (angolul vagy németül, geoinfósoknak!)  3 fő (–2021) 

Christian-Albrechts-Universität, Kiel      2 fő (–2020) 

Eberhard Karls Universität Tübingen       2 fő (–2021) 

Ruhr Universitat Bochum       2 fő  (–2021) 

Justus Liebig Universitat Giessen      2 fő  (–2021) 

Ausztria 

University of Salzburg        2 fő (–2020)  

Csehország 

Univerzita Palackého Olomouci (angolul)     2 fő  (–2021) 

University of Ústí nad Labem  (angolul)    2 fő (–2021)  

Lengyelország 

Uniwersytet  Jagielloński, Krakkó (angolul)     2 fő (–2021) 

University of Krakow (Krakow05)      2 fő  

Nicolaus Copernicus University (Torun) (angolul)    2 fő (–2021) 

 

A tanulmányút 

 5 hónapos 

 általában az adott ország nyelvén folyik az oktatás (kivéve ha ezt máshogy jelöltem) 

 támogatja az egyetem (ca. 300-500 Euro/hó + kapható támogatás a TTIKtól, a HÖK-től és/vagy a CAMPUStól) 

 Már van lehetőség arra, hogy többször is pályázz ERASMUS tanulmányokra! 

 

A pályázat feltételei 

1. Beiratkozott földrajz vagy környezettudományi szakos BSc vagy MSc hallgató, PhD hallgató, akik a pályázás idején már 

legalább 2 lezárt félévvel rendelkeznek. 

2. Az adott ország nyelvének közepes szintű ismerete (nem kell nyelvvizsga) 

3. Utolsó két lezárt félévben összesen 50 kredit teljesítése legalább jó (3,5 feletti) átlaggal. 

4. Az alábbi kurzusok teljesítése legalább közepes (3) eredménnyel: 

Talajtan, Hidrogeográfia (Körny. védelem), Geomorfológia (Természeti földrajz) és Geoinfo. alapjai (FIR alapjai) 

5. Előnyt élveznek akik a tanszéken már valamilyen munkában részt vettek (projektek-hez kapcsolódás, terepi méréseknél 

vagy mintavételeknél nyújtott segítség, önálló kutatások stb.) 

6. Megfelelő minőségű pályázat 

7. A kinti kurzusok közül legalább 15 kreditet itthon is el kell ismertetni! 

 

A pályázat tartalma 

1. Önéletrajz 

2. Nyelvismeretet bizonyító dokumentum 

3. Utolsó két félév ETR másolata 

4. Hazai szakmai tevékenység, projectekhez kapcsolódás leírása 

5. Az adott intézmény által kínált kurzusokból saját kurzusfelvevő lap összeállítása (ld. Internet) 

6. ERASMUSos és tanszéki jelentkezési lap  

 

 

 

Pályázati határidő: 2020. február 14. 

 

 

További információ 

– 2020. Február 5-én tartandó megbeszélésen (itt, a Tanszéken), 14,00-kor 

– http://www.bibl.u-szeged.hu/erasmus 

– http://www.geo.u-szeged.hu/web/kuelfoeldi-reszkepzesi-lehetosegek-erasmus (itt élménybeszámolók is 

vannak!) 

Várjuk jelentkezéseteket!! 

Dr. Kiss Tímea 

    ERASMUS koordinátor 

http://www.bibl.u-szeged.hu/erasmus
http://www.geo.u-szeged.hu/web/kuelfoeldi-reszkepzesi-lehetosegek-erasmus

