Erasmus folyamatrend DE ÁOK TO és Erasmus iroda között
ERASMUS SMS (kimenő tanulmányi célú mobilitás)
1) A hallgató az Erasmus irodában elindítja az ösztöndíj kérelmét:
a. Beadási határidő: március 15.
b. Elbírálás: március 30.
2) A bírálati eredmény alapján eldől, hogy a hallgató hova kap ösztöndíjat. Ennek alapján a
hallgató utánajár a külföldi képzőhelyen teljesíteni kívánt tárgyak megfeleltethetőségének.
Felveszi a kapcsolatot az Erasmus irodával a már meglévő ekvivalencia listák tekintetében.
Ezek a listák táblázatos formában tartalmazzák a korábban már elfogadott ekvivalenciákat
fogadóegyetemenkénti bontásban, és a kari Erasmus honlapon, ill. az Egyetemi Erasmus
Irodában elérhetőek. A hallgató köteles ellenőrizni, hogy a képzőhelyen az adott tantárgy
továbbra is elérhető-e, ill., hogy a kurrikulum nem változott. Amennyiben korábbi ekvivalens
elfogadásra még nincs példa, a hallgató az adott külföldi képzőhelytől kér hozzá adatokat,
tantárgyleírásokat. Szükség szerint az Erasmus iroda, ill. a kari Erasmus koordinátor segíti a
dokumentumok beszerzését.
3) Abban a kivételes esetben, amikor egy tárgy nem teljesíthető teljes egészében, kredit- és
jegyelfogadással külföldön, hanem csak a tárgy hallgatása valósítható meg, a hazai
tantárgyfelelős előzetes hozzájárulása szükséges a szorgalmi időszak külföldi teljesítéséhez és
az azt követő itthoni vizsgázáshoz. Ilyen esetekben a hallgató az általa kitöltött, TO által
biztosított formanyomtatványon kéri a tantárgyfelelős előzetes nyilatkozatát, melyet
kreditátviteli kérvényéhez csatol. A tantárgyfelelőssel történő egyeztetést szükség esetén az
Erasmus koordinátor segíti. (1. melléklet – formanyomtatvány)
4) Mind a 3. pont alatti, mind a szokványos kredites tantárgy-megfeleltetési esetekben az
Erasmus koordinátor előzetesen véleményezi az ekvivalenciákat, szükség esetén konzultál a
tantárgyfelelőssel és a fogadó egyetemmel. Az véleményezéshez a hallgató excel táblázatot
tölt ki a hazai és külföldi tárgyak megfeleltetéséről, melyet e-mailben megküld az
erasmus@med.unideb.hu címre. (2. melléklet – ekvivalencia táblázat)
5) Az Erasmus koordinátor jóváhagyását követően a hallgató az online felületen elkészíti a
Learning Agreement (LA) tervezetet.
6) A hallgató kérvényt nyújt be a NEPTUN-on keresztül az OKTAB-hoz melyben kéri, hogy
az Erasmus program keretén belül külföldön teljesíteni kívánt tárgyakat sikeres külföldi
teljesítés esetén a csatolt LA B táblázata szerinti itthoni tárgyaknak és krediteknek, az egyetemi
szabályzatban szereplő automatikus jegykonverzióval fogadják el hazai teljesítésként, és a
teljesítéshez számára egyéni tanrendet engedélyezzenek (mely szükség esetén tartalmazza a
tantárgyfelelős nyilatkozatára épülő hazai vizsgázás lehetőségét is). A kérvényhez csatolja az
Erasmus koordinátor által jóváhagyott LA terveztet, a korábban még nem vizsgált
megfeleltetés esetén a külföldön hallgatott tárgy részletes sillabuszát. Nem egyértelmű
tantárgy-megfeleltetések esetén csatolni kell a megfeleltetéseket tartalmazó excel táblázatot is,
és jeggyel nem záródó, itthoni vizsgát kívánó tárgyhallgatás esetén a hazai tantárgyfelelős
hozzájáruló nyilatkozatát.
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Ennek határideje május 15.
Második féléves pótpályázat esetén szeptember 15.
7) Az OKTAB dönt. OKTAB ülés/döntés május illetve október második felében!
8) Amennyiben az OKTAB engedélyt ad akkor:
a.
‐ ha a félévben biztosan véget ér az ügy, akkor a hallgató felveszi az aktuális félévhez az
érintett tárgyat;
‐ ha nem biztos a befejeződés, akkor majd a következő félévben kell a tárgyat felvenni,
ebben az esetben a TO jelentkezteti fel a hallgatót;
b.
‐ ha a teljesítés jeggyel zárul, a TO beírja a jegyet a NEPTUN-ba az Erasmus irodától
kapott papírok alapján, amin szerepel a teljesítés igazolása és az érdemjegy;
‐ ha nem jeggyel zárul, akkor a tantárgyfelelős levizsgáztat(tat)ja a hallgatót,
meghatározza az érdemjegyet és gondoskodik a jegy beviteléről a NEPTUN-ba
legkésőbb a vizsgaidőszak végéig (ebben az esetben a tantárgyfelelőst a TO értesíti a
vizsga előtt, hogy fogadja a hallgatót előzetes egyeztetés alapján);
9) Ekvivalenciák:
Minden olyan hazai kötelező, és választható tárgy esetén, mellyel a külföldön teljesített tárgyat
az OKTAB ekvivalensnek találja, az ekvivalensként beírt kredit a hazai tárgy kreditértékével
egyezik meg.
Amennyiben a külföldön teljesített tárgynak képzésünkben nincs megfelelője, a tárgyat a
külföldi kreditértékével, szabadon választott kurzusként lehet elfogadni a hallgató kérésére.
A hallgató kérheti, hogy a külföldön kapott transzkriptjében szereplő bizonyos tárgyakat,
teljesítéseket a hazai egyetem ne vegye figyelembe, azokra, bár ekvivalensek, ne implementálja
a kredit és érdemjegy áthozatalát. Ilyen esetekben a Netpunban már felvett tárgy nem teljesített
minősítést kap.
Ha a hallgató már előzetesen úgy dönt, hogy a fogadó egyetemen hallgatni kíván egy tárgyat,
melynek ekvivalenciáját megállapíttatni és teljesítésének itthoni elismertetését kérvényezni nem
kívánja, úgy azzal szemben az LA B táblázatában nem szerepeltet ekvivalens tárgyat.
A Neptunba beírandó hazai érdemjegy a külföldön szerzett ECTS minősítés egyetemi
szabályzatban megszabott itthoni megfelelője.
Amennyiben a hallgató még a vizsgaidőszakban hazatér, igény szerint javító vizsgára
jelentkezhet a vizsgaidőszak folyamán, az érvényes szabályozásnak megfelelően.
10) Az LA véglegesítésének határideje a fogadó egyetemtől függően változó; amennyiben
lehetséges, az Erasmus koordinátor megvárja és figyelembe veszi az OKTAB döntését az LA
véglegesítése előtt.
Az LA az Erasmus koordinátor jóváhagyásával aláírható a hallgatónak az OKTAB jóváhagyása
nélkül is, ami mindkét intézmény részéről engedi a hallgatónak, hogy az LA-ben foglalt
tárgyakat teljesítse a külföldi képzőhelyen, azonban az OKTAB jóváhagyása nélkül a tantárgyak
elfogadása az anyaintézményben nem garantált. Ezért érdemes az OKTAB határozatnak az LA
aláírását megelőzően megszületnie.
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Mivel az egyes külföldi képzőhelyek képzésbeli sajátságai miatt a fent említett OKTAB
kérvényre vonatkozó benyújtási határidő nem minden esetben tartható, így adott kivételes
esetekben az Erasmus iroda javaslata alapján az OKTAB eltérő időben ad hoc internetes
szavazás formájában is dönthet az elfogadásról.

ERASMUS SMP (kimenő szakmai gyakorlati célú mobilitás)
Amennyiben a pályázó az Erasmus/Campus Mundi program keretében külföldön teljesített
szakmai gyakorlattal szeretné kiváltani valamely a képzésben előírt kötelező szakmai gyakorlatot,
úgy pályázhat ERASMUS partnerintézménybe, ERASMUS kóddal rendelkező európai
felsőoktatási intézménybe, vagy annak oktató kórházába, vagy saját szervezésben bármely oktató
korházba, amelyet az OKTAB előzetesen akkreditált. Amennyiben az adott kórház nem szerepel a
NEPTUN-ban az akkreditált kórházak listáján, úgy a pályázó gondoskodik a megfelelő
akkreditációs nyomtatvány beszerzéséről és kérvényezi az intézmény akkreditációját. Az
akkreditációhoz ERASMUS kóddal rendelkező európai felsőoktatási intézmény, vagy annak
oktató kórháza esetén elegendő ezen paraméter/affiliáció hivatalos igazolása.
Nyertes ERASMUS pályázat esetén a hallgató egyezteti a fogadó intézménnyel, hogy mely
gyakorlatokat, milyen időtartamban (hétben megadva) végezhet a mobilitás során, majd kérvényt
nyújt be a NEPTUN-on keresztül az OKTAB-hoz, melyben kéri a külföldön teljesített szakmai
gyakorlat elfogadását.
A szakmai gyakorlati célú képzési megállapodást (Learing Agreement for Traineeship) az Erasmus
koordinátor írja alá, a meglévő OKTAB határozat/akkreditáció alapján.
A megvalósult kötelező gyakorlat szakmai tartalmának igazolásához kint-tartózkodása során a
hallgató gondoskodik a gyakorlati leckekönyv (Clinical Practice Booklet) megfelelő oldalainak az
leigazolásáról.
A megvalósult legalább két hónap időtartamú mobilitást követően a Learning Agreement After the
Mobility része alapján a hallgató számára 15 külföldön teljesített szabadon választható kredit írható
jóvá (TO). Ez akkor is megadható, ha a gyakorlat nem teljes egészében kerül hazai gyakorlat helyett
elfogadásra. A külföldi gyakorlatot a kiküldő intézmény diploma mellékletként bejegyzi.
A külföldi szakmai gyakorlatot követően – amennyiben ez releváns, pl. hatodéves gyakorlat esetén
– a hallgató a szigorlatot a hazai egyetemen abszolválja.
A képzési tervtől független önkéntes szakmai gyakorlat illetve a diploma megszerzését követő
szakmai gyakorlat bármely kórházban teljesíthető. A diploma megszerzése után, ill. nem
akkreditált képzőhelyen végzett gyakorlatokért hazai ekvivalencia-elismerés, vagy kredit nem
adható.
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DE ÁOK kari Erasmus koordinátor: Prof. Dr. Vereb György
DE Erasmus iroda ÁOK mobilitási koordinátor: Danyi Katalin
DE ÁOK OKTAB elnök: Prof. Dr. Magyar János
DE ÁOK TO vezető: Dr. Pap Pál
Javaslat:
‐

Prof. Dr. Vereb György legyen meghívott tag azokra az OKTAB ülésekre, ahol kritikus
/ nem egyértelmű, az Erasmus keretében kérvényezett ekvivalenciáról / elfogadásról
kell dönteni.

TO elvégzendő feladatai:
‐

Elektronikus OKTAB kérvény kidolgozása NEPTUN-ban.
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NYILATKOZAT
Az ERASMUS program keretében külföldön teljesítendő a szorgalmi időszak teljesítésének
elfogadásáról, és az azt követő itthon abszolválható vizsgáról

Hallgató neve:
Képzése:
Évfolyama:
Tantárgy neve:
Tantárgy kódja:
Tantárgyfelelős:
Tanév, félév:
Befogadó intézmény:

Ekvivalens tárgy neve:
Ekvivalens tárgy kódja,
sillabuszának
elérhetősége:
Aláírás:

Fent nevezett hallgató Erasmus ösztöndíjat nyert, melynek keretében a fent részletezett tárgy hallgatását
külföldön kívánja teljesíteni, azonban technikai okokból a vizsgát egyetemünkön szükséges abszolvánia.
Tisztelettel kérjük a tantárgyfelelőst, nyilatkozzon, hogy a külföldi képzést a hazaival ekvivalensnek elfogadja‐e,
és annak teljesítését követően az vizsga intézetében történő abszolválását a vizsgaidőszak folyamán lehetővé
teszi‐e.
Köszönettel:
Dr. Pap Pál, TO vezető és Dr. Vereb György, kari Erasmus koordinátor

A hallgató külföldi részképzését támogatom, a külföldi képzést a hazaival ekvivalensnek fogadom el, és annak
teljesítését követően a vizsga abszolválását lehetővé teszem.

………………………………………………………………………………..
tantárgyfelelős neve

Dátum, aláírás: ………………………………………………………………………………………………………….

5

