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A kutatási téma aktualitása

 A nemzetközi mobilitási programok térhódítása, sokasodó lehetőségek

 Csökkenő részvétel és mobilitási kedv Magyarországon

Forrás: Tempus Közalapítvány adatközlés, * előzetes statisztika



Célkitűzések

 Gátló tényezők azonosítása

 Javaslattétel a mobilitásszervezés és végrehajtás számára

 Az eredmények felhasználása a Program aktualizálására, a célcsoport igényeire 

szabására

 Irányelvek megfogalmazása a 2020 után új Erasmus Program szabályozásához



Módszer és adatok

 Kérdőív, interjúk a (leendő) résztvevők és szervezők részvételével

 The Erasmus+ Generation Declaration (Brüsszel)

 Erasmus Upgrade Project (Brüsszel)

 ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum kérdőíve és munkacsoport 

találkozója (Szingapúr)

 Erasmus: What’s next? Erasmus State General 2018 (Róma)

 Tempus Közalapítvány és az Erasmus Mobility Tool statisztikái

 EU Survey válaszok (a kérdőívet nemzetközi diákok töltötték ki)



Fejlesztési prioritások a felsőoktatásban
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Neves oktatók és kutatók alkalmazása

Diákok bevonása a tanterv és az irányelvek…

Nemzetköziesítés és csereprogramok

Hallgatói támogatási szolgáltatások fejlesztése

Modern belső tér kialakítása

Akadálymentesítés

Tandíjcsökkentés

A tanterv és oktatatási módszerek korszerűsítése

Üzleti kapcsolatok erősítése a versenyszférában

Korszerű technológiai és kutatási felszerelések

Forrás: ASEF, (2017): 6th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Form (ARC6) Surveys, n=3817



Gátló tényezők

 A legnagyobb visszatartóerő: kreditbeszámítás kérdése

 Ügymenet, eljárási rend: „átláthatatlan”, „senki nem tud semmit” 

 „Elvi támogatás” az oktatóktól

 Elavult online információk, check-list hiánya

 Szállásügyek

 Fővárosok megélhetési költsége, ösztöndíj-kategóriák

 Előre nem látott gondok érkezésnél (kurzusok nyelve, max. létszáma, törlése, stb.)

 Rugalmatlanság a tárgyfelvételnél („interdiszciplináris tanulmányok iránti igény”)

 Az oktatás minősége a fogadóintézményeknél (szaknyelv)



Ajánlások a jövő mobilitási programjához

 Rövid kurzusok, nyári egyetemek, intenzív programok támogatása

 Egyszerű és racionális nyelvezet, a plakátok elhelyezése

 Teljes kreditbeszámítás, átláthatóbb rendszer, jobb kommunikáció

 Digitalizált ügymenet

 Információhiány kiküszöbölésére: friss kurzuslisták, Erasmus check-list

 Intézményi adatbázis a megbízható szállásadókról

 Buddy-rendszer, helyi gyakorlati segítség

 Rugalmas (interdiszciplináris) tárgyfelvétel

 Az angol nyelvű képzés minőségének javítása, szaknyelvi képzés

 Kombinált hallgatói és szakmai gyakorlatos program lehetősége

 Országkategóriák kérdése: országon belüli régiós besorolás



Disszemináció

 A „The Erasmus+ Generation Declaration” bemutatása az Európai Parlamentben

 11 publikáció - 2 Scopus, 2 WoS (megjelenés alatt), 1 EU kiadvány

 Personal Hungary Emberierőforrás Szakkiállítás 2017

 Debreceni Egyetem – Magyar Rektori Konferencia: „A hallgatói mobilitás stratégiai 

jelentősége a felsőoktatás nemzetközivé válásában”

 Interjúk – Lánchíd-rádió, Petőfi TV, HR Portál, Erasmus30 kampány

 Nemzetközi szakmai konzultációk (Brüsszel, Szingapúr, Róma)

 Tempus Közalapítvány



Köszönöm a figyelmet!


