Hallgatói Szakmai gyakorlatok

Célok
A gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél eltöltött idıszak, hogy segítséget nyújtson a
közösségi munkaerıpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a
megértésében.
Szakmai gyakorlat helye
A fogadó intézmény lehet vállalat, képzı intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet.
A következı típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

•
•
•

európai intézmények
EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettıs támogatás elkerülése
érdekében).
a hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség, ...) a fogadó országban

A szakmai gyakorlat jellemzıi

•
•

A küldı intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat idıszakát
A hallgatóval Képzési Megállapodás jön létre, mely tartalmazza a gyakorlat idıtartamát és tartalmát, ezt a
megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.

Ki vehet ebben részt?

•
•

A hallgatónak valamely részt vevı ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként,
hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el.
A hallgatónak tanulmányi területtıl függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytővel rendelkezı felsıoktatási
intézménybe beiratkozott hallgatónak kell lennie, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más
egyéb felsıfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag.

Hogyan érhetı el?
1.
2.

Az anyaintézményen keresztül, egyéni pályázat útján vagy
Szakmai gyakorlatot szervezı konzorciumon keresztül

A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok
A hallgatói szakmai gyakorlatok tekintetében a küldı felsıoktatási intézmény és a támogatható fogadó vállalkozás között nincs
szükség kétoldalú egyezményre, mivel a különbözı érintett felek által aláírt egyéni hallgatói szakmai gyakorlati szerzıdés jogilag
kötelezi ıket .
A hallgatói mobilitás idıtartama
Erasmus szakmai gyakorlat esetén a minimális idıtartam 3 hónap, a felsıfokú szakképzés kivételével, ahol a minimális
idıtartam 2 hét. A maximális idıtartam 12 hónap.
Elismerés és Képzési Megállapodás
Mielıtt a hallgató megkezdi az Erasmus szakmai gyakorlatot, az anyaintézménynek ellenıriznie kell, hogy a tervezett fogadó
intézménynél elvégzendı gyakorlat jellege és tartalma elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek
eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus szakmai gyakorlat elfogadható-e a
kielégítı teljesítést követıen.
Szakmai gyakorlat esetén, a hallgatót el kell látni a szakmai gyakorlat programjára vonatkozó, személyre szabott Képzési
Megállapodással, amit a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is jóváhagy.
A Képzési Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgatónak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek
látszik, a hallgató érkezését követı egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülı változásokkal
kapcsolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani.
A mobilitási idıszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Képzési Megállapodás
szerint elvégzett munka teljesítésérıl szóló igazolást.
A fogadó vállalkozásnál a hallgató által elvégzett szakmai gyakorlatért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben

tagadható meg, ha a diák nem éri el a vállalkozás által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más
módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekrıl a részt vevı felek megállapodtak.
A hallgató tevékenysége a fogadó országban
Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következı külföldi tevékenységekre lehet megítélni:

•
•

nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves
részeként fogadja el.
tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja.

Önfinanszírozó hallgatók
Az Erasmus lehetıséget ad arra, hogy valaki 'önfinanszírozó Erasmus hallgató' legyen vagyis olyan hallgató, aki az összes
Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó elınybıl részesül, de nem kap
Erasmus mobilitási támogatást. Az itt lefektetett szabályok – a támogatások elosztásának kivételével – az önfinanszírozó
hallgatókra is vonatkoznak.
Az anyaországba történı mobilitás
Egy részt vevı ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevı országban él, mert ott folytatja felsıfokú
tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a
pályázatok elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani.
Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendı fogadó intézmények figyelmét arra, hogy „hazatérı” hallgatót ajánlanak, és ezt
egyértelmően jelölni kell a Nemzeti Irodának megküldendı záróbeszámolóban.
Hallgatói mobilitások támogatási szerzıdése - pénzügyek
Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi szakmai gyakorlat többletköltségeihez. Ez a hónapok alapján kerül kiszámításra, és
átalánydíj formájában kerül kifizetésre.
A szakmai gyakorlat átlagos havi összege magasabb lesz, mint a tanulmányi idıszakra vonatkozó összeg, mert a fogadó
országban a kedvezményezett nem feltétlenül rendelkezik a fogadó egyetem által kínált lehetıségekkel/eszközökkel.
Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerzıdések lezárása
Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követıen.
A felsıoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerzıdésben
foglalt rendelkezések szerint használtak fel.
Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi szakmai gyakorlat alatt a Képzési Megállapodásban foglaltakat, az a támogatás részleges,
vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az
esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi gyakorlat elvégzésében. Az ilyen eseteket a
küldı intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia.
Konzorciumok
Az „Egész életen át tartó program” kidolgozásakor az Európai Bizottság különös hangsúlyt fektetett a nem akadémiai
intézményekkel történı fokozottabb kapcsolattartás elısegítésére. Ennek egyik eredményeként hirdették meg a felsıoktatási
intézmények és egyéb, szakmai gyakorlatokat szervezı, lebonyolító intézmények számára a konzorciumi formában történı
együttmőködési lehetıséget.
A pályázati típusban a konzorcium tag intézményei hallgatói jogviszonnyal rendelkezı hallgatók számára pályázhatnak
nemzetközi szakmai gyakorlatban való részvétel támogatására.

