


„NEPTUN GUIDE” 

Jelentkezéshez: Erasmus+  hallgatói mobilitásra 
(Európai Unió tagországai, plusz EGT közösségi országok) 

  
az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatóinak részére a 2017/18-as tanévben 

megvalósítandó kiutazásokra vonatkozóan. 
 



AZ ERASMUS+ JELENTKEZÉSEKET A NEPTUN 

RENDSZER HALLGATÓI FELÜLETÉN KELL LEADNI 

AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

Lépjen be a Neptun rendszer hallgatói webes felületére, majd 
az Ügyintézés menü alatt kattintson rá az Erasmus szóra. 

STEP1 



STEP2 

Válassza ki a 2017/18-as jelentkezési időszakot, majd a sor végén található 
plusz jelre kattintva válassza ki, hogy elméletre (azaz tanulmányokra) vagy 
gyakorlatra (azaz szakmai gyakorlatra) szeretne e pályázni, esetleg mind a 
kettőre! Ezt követően kattintson a választott opcióra. 



STEP3/a 
Amennyiben tanulmányi mobilitásra jelentkezett 

Itt láthatja, hogy mely egyetemekre pályázhat az Ön szakáról.  

• Válassza ki, hogy hova szeretne jelentkezni. A választás előtt alaposan tanulmá
nyozza végig a külföldi egyetem honlapját, kurzuskínálatát. 

• Majd a sor végén található plusz jelre kattintva a megjelenő jelentkezés gomb
bal jelentkezzen az egyetemen történő mobilitás megvalósítására. 

Mit tegyen, ha úgy tudja, hogy ezeken kívül egyéb intézmények is elérhetőek?  

Keresse fel kari koordinátorát: https://www.elte.hu/nemzetkozi-irodak 

https://www.elte.hu/nemzetkozi-irodak
https://www.elte.hu/nemzetkozi-irodak
https://www.elte.hu/nemzetkozi-irodak


STEP3/a folytatás 
A jelentkezés gombra kattintást követően az előugró old

alon meg kell jelölnie a mobilitás várható kezdő időpontj

át  és időtartamát (általában 5 hónap), majd ismételten r

á kell kattintania a jelentkezés gombra! 



STEP3/b 
Amennyiben szakmai gyakorlatra jelentkezett 

Adja meg a szervezeti egységet, melyhez Ön tartozik (pl TOK Ének Zene Tsz) 

Majd a kitöltendő kérdéseket válaszolja meg a lehető legpontosabban, külö 

nös tekintettel a gyakorlat kezdetére és időtartamára vonatkozóan 

Gyakorlati koordinátorának nevét meg tudja adni, ha a „Minden oktató” mel 

lett található négyzetet kipipálja. A jelentkezés gombra kattintva adja le jelen
tkezését. 



STEP4 
A jelentkezés gomb megnyomását követően egy „tudniv

alók és nyilatkozat” oldal jelenik meg mindegyik mobilitá

si típusnál! 

 Kérjük, hogy a tudnivalókat minél részletesebben olvassa el, a nyilatkozato
kat pedig legjobb tudása szerint a lehető legpontosabban töltse ki, majd a 
kérvény leadása gomb megnyomásával adja le a kérvényt! 

 



STEP5 
 

 

Ezt követően megjelenik az üzenet, miszerint kérvénye  

leadásra kerül, melyhez további dokumentumokat tölthet fel. 

Amikor ezt az üzenetet bezárja megjelenik a felület  

(STEP6) ahol dokumentumokat tölthet fel a  

jelentkezéshez.  

A leadandó dokumentumok karonként különbözőek lehetnek,  

kérem egyeztessen kari koordinátorával. 



STEP6 
A jelentkezést megerősítő ablak bezárását követően itt  

tud dokumentumokat feltölteni jelentkezéséhez a kari  

előírásoknak megfelelően. 



STEP7 

Jelentkezéseit az Ügyintézés/Erasmus/jelentkezések  

menü alatt ellenőrizheti 



JELENTKEZÉS LEADVA 

A pályázat leadásához sok sikert kívánunk! 

A sikeres pályázáshoz kérjük olvassa el figyelmesen 
a pályázati felhívást: 

www.elte.hu >hallgatok>Nemzetközi>Erasmus+ 

Illetve látogasson el tájékoztató rendezvényeinkre, 
melyek listáját a fenti linken szintén megtalálja! 

 


