
 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A -160. 

Tel.: +36 (30) 624 9277, Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: kulugy@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG 

1 

 
 

Határozat 

a levélszavazás eredményéről 

2019. április 10.- 2019. április 13. 18:00 

 

Menyhárt Barbara, az ELTE HÖK külügyi alelnöke, az Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottság (EHKB) elnökre 2019. április 10.-én levélszavazást kezdeményezett az ELTE 

HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás hallgatói beszámolójának sablonjai kapcsán. 

A levélszavazás során a résztvevőknek az alábbi kérdésben kellett állást foglalniuk: 

Támogatják a beszámoló sablont/ Nem támogatják a beszámoló sablont 

A megadott határidőig, 2019. április 13-án 18:00 óráig a 8 leadható szavazatból  8 

levélszavazat érkezett be, így a levélszavazás eredményes és érvényes volt. 

A szavazatok alapján az EHKB az alábbi  

határozatot hozta: 

az ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás hallgatói beszámolójának sablonjai az 

alábbiak szerint kerülnek fel az ELTE HÖK honlapjára: 

 

 

Menyhárt Barbara 

EHKB elnök 

_____________________________ 
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Erasmus+ kiegészítő támogatás kérdőív 

1. beszámoló 

A kérdőív beküldésnek a határideje 2019. május 1. 

 

A Pályázati kiírás V.2. pontja szerint: 

 A sikeres pályázónak 2019. május 1-ig kötelessége egy irányított kérdések 

alapján összeállított beszámolót Word formátumban elküldeni a 

kulugy@ehok.elte.hu címre, melyben a mobilitásban addig eltöltött időről számol 

be. Az irányított kérdések az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlapjáról érhetőek 

el. Amennyiben a beszámolót a pályázó nem küldi el a megadott határidőig a 

megadott e-mail címre, a pályázatában elnyert összeg fennmaradó 40%-át nem 

kaphatja meg.  

 A sikeres pályázónak a hazaérkezést követő 14 napon belül kötelessége egy 

irányított kérdések alapján összeállított beszámolót Word formátumban 

elküldeni a kulugy@ehok.elte.hu címre, melyben a mobilitási időszak egészéről 

számol be. Az irányított kérdések az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlapjáról 

érhetőek el.  

 

Az alábbiakban találod a beszámolót vezető kérdéseket.  

Köszönöm, hogy a válaszaiddal segíted a jövőben létrejövő hallgatói mobilitásokat és az 

ELTE HÖK által végzett érdekképviseleti munkát! 

Üdvözlettel, 

Menyhárt Barbara 

ELTE HÖK Külügyi Alelnök 
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Személyes adatok 

Név:  

E-mail: 

Engedélyezed-e, hogy neved és e-mail címed elérhető legyen, hogy az érdeklődő hallgatók 

megkereshessenek kérdéseikkel?  

o igen 

o nem 

Engedélyezed-e, hogy megkeressünk téged a hallgatói mobilitást népszerűsítő események 

szervezésével kapcsolatos felkérésekkel? 

o igen 

o nem 

 

Alap információk 

Melyik karra jársz? (Húzd alá! Ha BDPK-s vagy akkor az „anya karodat” is!) 

o ÁJK 

o BGGyK 

o BTK 

o IK 

o PPK 

o TáTK 

o TÓK 

o TTK 

o GTI 

o BDPK 

Melyik szakon, szakirányon/minoron/specializáción tanulsz?  

Milyen képzésre jársz? (Húzd alá!) 

o BA/BSc 

o MA/MSc 

o Osztatlan 

Melyik tanév, melyik félévét töltötted az Erasmus+ Programban? 
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Melyik partneregyetemen tanultál? (kérlek, add meg az országot és az Erasmus kódot is) 

/Amennyiben szakmai gyakorlaton voltál, kérlek, írd le, hogy hol? 

 

Előkészületek 

Van az adott partneregyetemnek online kurzuskínálata? (Húzd alá!) 

o igen  

o nem  

o szakmai gyakorlaton vettem részt, nem releváns 

Ha igennel válaszoltál előbb, és meg tudod adni a kurzus linkjét, kérlek add meg: 

 

Hogyan történt a kurzusfelvétel? (Ki segített? Te vetted fel az órákat, vagy a koordinátor? 

Stb.) 

 

Egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire elérhető az egyetem kapcsolattartója?  (Húzd alá!) 

o 1- nem elérhető, nem válaszol az e-mailekre 

o 2- nagyon nehezen elérhető, többször kellett neki írnom 

o 3- közepesen elérhető, későre válaszolt 

o 4- e-mailben elérhető volt, 2 napon belül válaszolt 

o 5- e-mailben és telefonon is elértem, 1 napon belül reagált a 

kérdéseimre 

Részt vettél a külföldi tartózkodásra felkészítő előadáson/kurzuson? Ha igen, írd le 

tapasztalataidat. 

Miként történt a Learning Agreement ügyintézése? Használtad az On-line Learning 

Agreement-et? 
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Helyi közlekedés 

a) Mennyibe kerül a helyi tömegközlekedésre szóló havi bérlet? (Esetleg van 

szemeszterre szóló bérlet? A magyar diákigazolványt elfogadja-e a helyi 

tömegközlekedési vállalat? stb.) 

b) Milyen a tömegközlekedés lefedettsége/minősége napközben és éjszaka?  

c) Az egyéb lehetőségeket tekintve mit tudnál mondani mondjuk a helyi taxis 

tarifákról, uberről vagy a kerékpáros közlekedésről?  

 

Lakhatás 

Kollégium 

Mikor kell jelentkezni? Havonta mennyibe került? Milyenek voltak a körülmények? Hol 

található a kollégium a városon belül? 

 

Albérlet 

Milyen volt az albérletkeresés? Mennyibe került? Mennyire voltál elégedett vele? 

Használtad a HousingAnywhere szolgáltatásait? 

 

Oktatás 

a) Mi az általános véleményed a felvett kurzusokról?  

b) Megtartották a meghirdetett kurzusokat?  

c) Azon a nyelven tartották meg, amelyiken meg volt hirdetve?  

d) Használtak-e alternatív módszereket az oktatók?  

e) Elégedett voltál a kurzus szakmai felépítésével?  

f) Ki tudnál emelni egy-két kurzust, amely nagyon jó/rossz volt? Miért volt jó/rossz? 

g) Beszélnek megfelelő szinten angolul az oktatók? 
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Egyetem 

a) Mi a könyvtárral kapcsolatos tapasztalatod? (Helyben volt az egyetemen? Ingyen 

volt?) 

b) Van Wi-Fi az egyetemen? (Ha van, akkor ingyenes?) 

c) Milyen egyéb egyetemi szolgáltatások érhetők el? (büfé, gépterem stb.) 

d) Milyen sportolási lehetőségek vannak az egyetemen? 

e) Van valamiféle segítőrendszer a partneregyetemen? Pl. ESN, mentorrendszer, 

buddy system (Ha van, milyen programokat szerveztek, mennyire voltak 

segítőkészek, elérhetők?) 

 

Egyebek 

a) Van valami tipped a kiutazással kapcsolatban? (például kedvezményes utazási 

lehetőség) 

b) Van valami tipped a várossal kapcsolatban?  

o Vannak jó piacok?  

o Melyik környéket kellene elkerülni? 

o Hol vannak a legjobb bulihelyek/vacsorahelyek/olcsó kantin?  

o Van angolul beszélő orvos? 

c) Melyik telefonszolgáltatót használtad? (Milyen tarifáik vannak? Lehet venni 

lakcímkártya nélkül SIM-kártyát? Milyen 3G-lehetőségek vannak?) 

d) Van egyéb megjegyzésed, tapasztalatod, amit szívesen megosztanál? Ajánlod-e az 

egyetemet a nemzetközi mobilitás iránt érdeklődő hallgatóknak? Ha igen, miért? 
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CSAK Szakmai gyakorlat esetén: 

Hogy történt a Learning Agreement kitöltése? 

 

Azokat a feladatokat kellett végezned ami a LA-ban rögzítve volt, vagy kaptál más 

feladatokat is? 

 

Milyen feladataid voltak a gyakorlat során? 

 

Milyen volt a főnököd? 

 

Kaptál-e külön mentort? 

 

Milyenek voltak a munkatársak? 

 

Kérjük, írj pár mondatot a munkahelyi kultúráról? Hogy érezted ott magad? 

 

Miben fejlődtél a legtöbbet a szakmai gyakorlat során? 

 

Volt-e rendszeres értékelés a szakmai gyakorlat során a munkádra vonatkozóan? Hogyan 

történt ez? 

 

Miként történt a Learning Agreement after the mobility kitöltése? (Közösen vagy csak 

megkaptad?) 

 

Ajánlanád-e a szakmai gyakorlati helyet a hallgatótársaidnak? Ha igen, akkor kinek 

ajánlanád? 
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Erasmus+ kiegészítő támogatás kérdőív 

2. beszámoló 

 

A Pályázati kiírás V.2. pontja szerint: 

 A sikeres pályázónak 2019. május 1-ig kötelessége egy irányított kérdések 

alapján összeállított beszámolót Word formátumban elküldeni a 

kulugy@ehok.elte.hu címre, melyben a mobilitásban addig eltöltött időről számol 

be. Az irányított kérdések az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlapjáról érhetőek 

el. Amennyiben a beszámolót a pályázó nem küldi el a megadott határidőig a 

megadott e-mail címre, a pályázatában elnyert összeg fennmaradó 40%-át nem 

kaphatja meg.  

 A sikeres pályázónak a hazaérkezést követő 14 napon belül kötelessége egy 

irányított kérdések alapján összeállított beszámolót Word formátumban 

elküldeni a kulugy@ehok.elte.hu címre, melyben a mobilitási időszak egészéről 

számol be. Az irányított kérdések az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlapjáról 

érhetőek el.  

 

Az alábbiakban találod a beszámolót vezető kérdéseket.  

Köszönöm, hogy a válaszaiddal segíted a jövőben létrejövő hallgatói mobilitásokat és az 

ELTE HÖK által végzett érdekképviseleti munkát! 

Üdvözlettel, 

Menyhárt Barbara 

ELTE HÖK Külügyi Alelnök 
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Személyes adatok 

Név:  

E-mail: 

Engedélyezed-e, hogy neved és e-mail címed elérhető legyen, hogy az érdeklődő hallgatók 

megkereshessenek kérdéseikkel?  

o igen 

o nem 

Engedélyezed-e, hogy megkeressünk téged a hallgatói mobilitást népszerűsítő események 

szervezésével kapcsolatos felkérésekkel? 

o igen 

o nem 

Melyik karra jársz? (Húzd alá! Ha BDPK-s vagy akkor az „anya karodat” is!) 

o ÁJK 

o BGGyK 

o BTK 

o IK 

o PPK 

o TáTK 

o TÓK 

o TTK 

o GTI 

o BDPK 

 

Melyik szakon, szakirányon/minoron/specializáción tanulsz?  

 

Milyen képzésre jársz? (Húzd alá!) 

o BA/BSc 

o MA/MSc 

o Osztatlan 

Melyik tanév, melyik félévét töltötted az Erasmus+ Programban? 
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Melyik partneregyetemen tanultál? (kérlek add meg az országot és az Erasmus kódot is) 

/Amennyiben szakmai gyakorlaton voltál, kérlek írd le, hogy hol? 

 

Az első beszámoló beküldése óta volt bármilyen kiemelkedő negatív vagy pozitív 

tapasztalatod az alábiakkal kapcsolatban?  

a) Helyi közlekedés: 

 

b) Lakhatás: 

 

c) Egyetem: 

 

d) Egyebek: 

 

Milyenek tapasztalataid vannak a számonkérések, vizsgák kapcsán?  

 

Milyen tapasztalataid vannak a tárgyak elfogadtatása kapcsán? 
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