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–
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–
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A CASEE-In
In projekt résztvevői remélik, hogy ez a füzet hasznos lesz minden
egyetemi kolléga számára.
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Előszó és köszönetnyilvánítás
Kedves Olvasó!
A CASEE-In projektkoordinátoraként örömmel mutatom be ezt a kézikönyvet
önnek, amely a projekt kétéves tevékenységének egyik fő eredménye. A
kiadványunkban nem csak összefoglaljuk az információgyűjtés különböző
lépéseit, hanem bemutatjuk az eredményeinket és példákkal illusztráljuk a
nemzetköziesítés konkrét aspektusainak javítására tett intézkedéseket. Az
utolsó fejezetet azoknak a különféle szempontoknak szenteltük, amelyeket
figyelembe kell venni egy intézmény nemzetköziesítési szintjének elemzésekor. Zárásként olyan ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek segítenek a
különböző egyetemeken jelentkező leggyakoribb akadályok leküzdésében.
A CASEE-In projekt résztvevői remélik, hogy ez a füzet hasznos lesz más
kollégák számára is, és nem csak a CASEE-hálózat egyetemein, hanem
globálisan is, hiszen a nemzetköziesedés ma fontosabb, mint valaha, de
mindig is központi eleme lesz a felsőoktatási intézmények működésének
világszerte.
A projekt minden résztvevőjének szeretnék köszönetet mondani, egyrészt a
projektet közvetlenül megvalósító csapatnak és kapcsolattartó személyeknek, másrészt az értékelő bizottságnak, amely folyamatosan a kijelölt pályán
tartotta a projektet és ügyelt arra, hogy sem az ajánlások ellenőrzése, sem a
kézikönyv összeállítása ne haladja meg a 24 hónap alatt megvalósítható
keretet. A projektben résztvevő öt partneregyetem számos "névtelen" kollégája támogatta a munkánkat, akik a háttérben dolgoztak, és segítettek elérni
a projekt eredményeit. Éppen ezért nem sorolom fel név szerint azokat, akik
részt vettek a projekt megvalósításában, hanem megköszönöm mindenkinek
a munkáját - öröm volt veletek dolgozni, és őszintén remélem, hogy a kézikönyvben foglaltakat és az e-learninges kurzus során tanultakat a jövőben is
használni, hasznosítani fogjátok.
Üdvözlettel,

Margarita Calderón-Peter
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A. FEJEZET

ELŐZMÉNYEK

A CASEE hálózat egyetemeinek nemzetköziesítését elősegítő javaslatokat
tartalmazó kézikönyvet (a továbbiakban: a kézikönyv) az Österreichischer
Austauschdienst (OeAD) által finanszírozott “Internationalizing CASEE
network by introducing innovative mobility activities and defining quality
criteria – CASEE-In” elnevezésű IMPULSE projekt keretében dolgoztuk ki. A
CASEE-In project célja a CASEE hálózat partneregyetemeinek
nemzetköziesítésének elősegítése különös tekintettel az innovatív mobilitási
tevékenységekre, valamint a nemzetköziesítési folyamat eszközrendszerének kidolgozására.

PARTNEREGYETEMEK
1.
2.
3.
4.
5.

Agrártudományi Egyetem, Bécs – BOKU
Szent István Egyetem , Gödöllő– SZIE
Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Temesvár – BUASVMTT
Zágrábi Tudományegyetem Agrártudományi Kar – UNIZG FAZ
Moldovai Állami Agráregyetem – SAUM

KONKRÉT CÉLOK
1.
2.
3.

A Duna-régió egyetemei együttműködésének erősítése;
Az egyetemek menedzsmentkapacitásának fejlesztése;
A hallgatói és személyzeti mobilitás elősegítése.

TEVÉKENYSÉGEK
A CASEE partneregyetemek nemzetköziesítésének feltérképezéséhez először meghatároztunk egy mutatórendszert, amely alkalmas annak megállapítására, hogy az egyes egyetemek hol állnak nemzetköziesítés tekintetében. A mutatórendszer részben mennyiségi, részben minőségi mutatószámokat tartalmaz.

6

MUTATÓK
1. Inputok – a nemzetköziesítési törekvések támogatására rendelkezésre
álló források;
2. Outputok – az imputok kimenete;
3. Eredmények – a stratégiai nemzetköziesítési célokhoz kapcsolódó átfogó
eredmények.

AZ ADATGYŰJTÉS MÓDSZEREI
A partneregyetemek nemzetköziesítési folyamatot mérő mutatórendszer
képezte az alapját önértékelési kérdőívnek (Az önértékelési kérdőív vázlata
megtalálható a 1. sz. mellékletben)

EREDMÉNYEK
A kérdőívet minden partneregyetem kitöltötte, az eredményeket a “Report on
Questionnaire - Mapping of Internationalization” című jelentésben foglaltuk
össze. A jelentést a CASEE-In testülete értékelte. A jelentés az alábbi következtetéseket vonta le a kérdőívek elemzése alapján:
–

bár a nemzetköziesítés szintje eltérő az egyes partneregyetemek esetében, összességében az eddig elért eredmények is jelentősek;

–

mivel nincs idő az összes nemzetköziesítési elem vizsgálatára, néhány
kiemelt tevékenységre kell összpontosítani;

–

meghatároztuk a mindenütt előforduló gyenge pontokat, amelyek a következők voltak:
–

az oktatók számára biztosított idegennyelvi (elsősorban angol), valamint módszertani továbbképzések hiánya;

–

a nemzetköziesítés ösztönzésére szolgáló pénzügyi alapok hiánya;

–

nemzetközi hallgatók toborzásának hiányosságai (mint a ”hallgatói
életciklus” kiindulópontja);

–

a hallgatói életciklus kezelése nem teljesen kidolgozott.
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CASEE Konferencia Temesváron

Zárókonferencia Kisinyovban
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CASEE-In –ből CASEE-Out -ba

Munkában az Értékelő Bizottság
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B. FEJEZET

EREDMÉNYEK
A CASEE-In projekt végrehajtása során úgy döntöttünk, hogy a kézikönyv ne
a már meglévő, egyetemi vagy kari szinten meghatározott stratégiai irányelvek, valamint az oktatás és tanulás nemzetköziesítését meghatározó szabályok kombinációja legyen, hanem a projektkonzorcium legsürgetőbb problémáira összpontosítson, vagyis a kézikönyv felfogható egyfajta legjobb gyakorlatok gyűjteményeként.
A kézikönyv tehát olyan tevékenységek tervezését, fejlesztését és végrehajtását mutatja be, amelyek a fent megfogalmazott négy hiányosság megszüntetéséhez, leküzdéséhez nyújt információt, tanácsot és segítséget.
Mivel az önértékelési kérdőíveket öt különböző ország (EU tagországok és
EU-n kívüli országok) öt egyeteme állította össze, a minta reprezentatívnak
mondható. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy a fent meghatározott négy
gyenge pont a CASEE-egyetemek többségére jellemző. A mellékletben
megtalálható egy összefoglaló a nemzetköziesítés egyéb szempontjaival
foglalkozó publikációkból, amely szintén hasznos lehet az egyes egyetemek
számára.

A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
1.

Idegennyelvi (elsősorban angol), valamint módszertani továbbképzések oktatók részére
–

idegennyelvi (elsősorban angol) tanfolyamok megvalósítása alap, haladó és tudományos szinten oktatók részére

–

módszertani tanfolyamok oktatók részére

–

oktatók ebben a témában megvalósuló 2018 évi Erasmus+ projektpályázatba (pl. stratégiai partnerség) történő bevonására irányuló marketingtevékenység fejlesztése, amelyet az illetékes rektor vagy dékán döntésével támogat.
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Jó példák a CASEE-In partneregyetemeknél már megvalósult
vagy foly0amatban lévő idegennyelvi és módszertani tanfolyamokra:
BOKU
A BOKU-n 1994 óta indítanak idegennyelvi kurzusokat a munkatársak számára (oktatók és az adminisztrációban dolgozók számára). Eleinte a munkatársak a hallgatók számára indított egyetemi nyelvi órákra, a hallgatók által
be nem töltött helyekre jelentkezhettek. Mivel módszertani szempontból ez
nem a legmegfelelőbb megoldás, a BOKU külön kurzusokat is biztosít a
munkatársak számára. Ilyen kurzusok például a “Use it or lose it: speak English in a supportive setting”, vagy “Presenting in English”. Egyetemközi szervezetek, mint amilyen például az Euroleague for Life Sciences is szerveznek
workshopokat oktatók részére, amelyen a BOKU oktatói is részt vehettek.
Ilyen workshop volt például a “Teaching in an international classroom”.
A projekt kísérleti időszakától kezdve, 2016 óta a BOKU angol coachingot
biztosít azon kutatók részére, akik szeretnének részt venni az angol nyelvű
képzésekben. Ebben a programban az előadó egyénre szabott visszajelzéseket kap a coachtól. A coach átnézni az oktatott tananyagot, valamint meglátogatja az oktató óráit. Az óra után négyszemközti beszélgetésen beszélik
át a coach tapasztalatait, javaslatait a tananyaggal, az angol nyelvhasználattal valamint az oktatási stílussal kapcsolatban.
Az Oktatási Központ (Centre for Education) (Didactics and new teaching
methods), valamint a HR fejlesztési iroda rendszeres módszertani tréningeket szervez az BOKU-n oktató kollégáknak.

SZIE
A SZIE Nemzetközi és Külkapcsolati irodájának stratégia célja, hogy egyetem nemzetközi mezőgazdasági oktatási központtá váljon. Ezen cél eléréséhez az oktatók felsőfokú angol nyelvi képzésben vesznek részt, hogy a már
angolul jól beszélő Y és Z generációs hallgatók elvárásainak is meg tudjanak felelni.
A SZIE EU támogatással (Erasmus+ STA) 2017-ben a következő írországi
képzéseket biztosítja oktatói számára:
https://euprojects.atlantic.ac/wp/?utm_source=atlanticlanguage.com&utm_m
edium=menu:
–
–
–
–

Public Speaking
Academic Writing
Business English for Education
Academic Presentation Skills
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A 2016/17-es tanévben az EEA projekt segítségével 78 SZIE munkatárs vett
részt különböző izlandi tréningeken. A tréningek központi témái a sztereotípiák, előítéletek, diszkrimináció, valamint az integráció kérdésköre voltak. A
munkatársak jól felépített, kreatív, együttműködési, oktatási és tanulási módszereket ismerhettek meg, fejleszthették kommunikációs készségüket és
interkulturális kompetenciáikat a különböző Interaktív workshopokon.
Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az izlandi Intercultural Iceland céggel,
amely egy oktatási tréningeket szervező non-profit vállalkozás.
Három csoport vett részt a „Diverse Society- Diverse Classroom” tréningen, amelynek a fő témája a kreatív és kooperatív tanulástechnikákat magába foglaló aktív tanulás volt. A résztvevők megtanulták saját tantárgyaikban
alkalmazni a tanult módszereket. A módszerek hatékonyan fejlesztik a hallgatók szociális és interkulturális komepetenciáit is. Ezen kívül a résztvevők
megismerkedhettek különféle innovatív értékelési módszerekkel is.
A kulturális sokféleséggel szembeni érzékenységgel foglalkozó „Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture
and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups”
tréning volt a másik meghirdetett kurzus. Az oktatási intézmények joggal
várhatják el az oktatóktól és az adminisztrációban dolgozó munkatársaktól,
hogy megfelelő módon közelítsenek a sztereotípiákkal, előítéletekkel, diszkriminációval kapcsolatos kérdésekhez, megfelelő módon tudják azokat kezelni, illetve képesek legyenek bizalommal teli és biztonságos környezetet
teremteni a tanuláshoz hallgatók számára.
Az „Assessment for learning- Creative and diverse assessment
methods for education in the 21st century” elnevezésű tréningen a résztvevők megtanulták, hogyan használják a kreatív értékelési technikákat, tanulmányozták a különféle rugalmas értékelési alkalmazásokat, valamint
hogy hogyan és mire tudják felhasználni az értékelések szélesebb skáláját.
A kiutazó kollégák, amellett, hogy rengeteget profitáltak a fenti tréningekből,
megismerkedhettek Izland különleges kultúrájával is. A megtanult módszerek és megközelítések nagyon hasznosnak bizonyultak a mindennapokban,
beépültek a tanórákba és a hallgatókkal való kommunikációba, és hisszük,
hogy ezáltal jelentősen tudtuk javítani az oktatás színvonalát is.

SAUM
a. Angol nyelvű kurzusok a SAUM oktatói és hallgatói számára
A SAUM töb lehetőséget biztosít a mobilitásban részvevő hallgatók és oktatók számára nyelvtudásuk fejlesztésére.
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A SAUM Idegennyelvi Tanszéke által megszervezett nyelvórákon egy rektori
határozat alapján mind a SAUM oktatói, mind a hallgatók részt vehetnek. A
szervezési költségeket a SAUM állja egy erre a célja elkülönített pénzkeretből.
Az oktatók két lehetőség közül választhatnak:
1.

Napi 6 óra nyelvtanulás oktatói tevékenység alóli felmentéssel, valamint
teljes szemeszterre szóló fizetéssel. A tanfolyam időtartama: 706 óra.

2.

Heti 3 alkalom oktatási tevékenység alóli felmentés nélkül, egy szemeszterre.

b. Oktatói tanfolyamok
A moldovai Művelődésügyi Minisztérium 2011. április 4-i 199.sz. rendelete
alapján azon szakképzésben (ideértve a felsőoktatást is) dolgozó tanárok
számára, akik még nem vettek részt pszichológiai-pedagógiai képzésben,
kötelező a minimum 30 kreditértékű pszichológiai-pedagógiai képzésben
való részvétel az alábbi táblázat alapján.

Sorszám
1
2

Modulelem

3

Pedagógiai modul
Pszichológiai
modul
Módszertan

4

Tanítási gyakorlat

Órák
száma

Értékelés formája

I. Elméleti rész
210 Portfolió / Benchmark Testing
180 Portfolió / Benchmark Testing
210 Portfolió / Benchmark Testing
II. Gyakorlati rész
A kidolgozott tanagyag bemutatása (tanmenet, módszertani háttér, stb.)

Kredit
szám
7
6
6
10

A szüksége krediteket max. 2 év alatt kell összegyűjteni.
A rendeletnek, illetve egyéb törvényi rendelkezéseknek megfelelően a
SAUM létrehozott egy oktatási központot.
A központ küldetése a legmagasabb szintű szakmai képzések szervezése a
SAUM oktatói, hallgatói és egyéb érdeklődők számára, amelyekkel növelhető a résztvevők szakmai potenciálja, elősegítik a karrierépítést, és megkönynyítik a munkapiaci elhelyezkedést.
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A központ fő céljai:
–

–
–

A kedvezményezettek különböző csoportjainak folyamatos képzése a
piaci igényeknek megfelelően, az adott szakterület elvárásait figyelembe véve;
Sokoldalú oktatási technológia (ideértve az ITK eszközöket) alkalmazása az oktatásban;
Folyamatos kapcsolattartás a hazai és külföldi intézményekkel a képzések folyamatos naprakészen tartása céljából.

2.

Pénzügyi keret létrehozása a nemzetköziesítés
ösztönzésére
–

A meglévő programokból nem finanszírozható nemzetközi tevékenységek támogatására elkülönített pénzügyi keret

A nemzetköziesítés ösztönzésére létrehozott pénzalapok a
CASEE-In partneregyetemeken:
BOKU
BOKU állami támogatásából egy részt az ún. Nemzetközi Alap támogatására különítenek el.
BOKU ebből az alapból mesterképzésben részvevő hallgatók és doktoranduszok külföldi kutatásait valamint EU-n kívüli egyetemekre szóló egy féléves ösztöndíjakat finanszíroz. Továbbá ebből az alapból fizetik a nemzetközi szervezetek tagdíjait vagy a partneregyetemekkel közös „munkaprogramok” megvalósítását. (BOKU minden nem ERASMUS+ partneregyetemmel meghatároz egy „munkaprogramot”, amely a megállapodás mellékletét
képezi, és két évre meghatározza a személyzeti és hallgatói cserék számát.
A munkaprogram szerint általában a küldő intézmény fizeti az kiutazó oktatók utazási költségét, a fogadó intézmény pedig a szállásdíjat. Ezek a költségek azonban nem képezik a költségvetés részét.)
Ezen kívül az elmúlt években a BOKU vezetésének döntése értelmében
különböző tudományos háttérrel rendelkező tagokból álló, 6-7 fős delegáció
látogatta végig földrészenként a stratégiailag fontos partneregyetemeket. A
látogatások célja a meglévő együttműködések átbeszélése valamint új partnerségi megállapodások előkészítése illetve aláírása volt. Ezeket a látogatá-
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sokat, amelyek az egyetemen belüli tudományterületek közötti együttműködéseket is erősítették szintén a Nemzetközi Alapból finanszírozták.
A Nemzetközi Alapból elkülönítenek továbbá egy részt az előre nem tervezett, de stratégiailag fontos üzleti utak támogatására. Ilyen utak például az
osztrák miniszterelnök vagy a tudományokért felelős miniszter külföldi útjai,
amelyekre egy tudományos delegáció kíséri (a BOKU mindig jelöl képviselőt
ezekbe a tudományos delegációkba), vagy BOKU oktató kiutazása oktatási
célból még nem partner státusú egyetemre.

SZIE
Az Európa szívében elhelyezkedő Magyarország magas színvonalú oktatást
nyújt. A magyarországi képzések iránt érdeklődő nemzetközi hallgatók száma egyre nő. Az oktatás színvonala és a magyar diploma Európán belül és
azon kívüli elismertsége mellett nagy vonzerőt jelent a különösen kedvező
költség-érték arány, az elfogadható megélhetési költségek, a biztonságos és
barátságos környezet kényelmes közlekedési lehetőségekkel, infrastruktúrával, Magyarország Európán belüli központi földrajzi elhelyezkedésével, valamint természeti szépségeivel, 2000 éves, gazdag történelmével, UNESCO
Világörökség részét képező természeti és kulturális értékeivel. Magyarország az elsők között van az egy főre jutó Nobel-díjasok számának tekintetében, valamint számtalan tudományos felfedezéssel, találmánnyal büszkélkedhet a C-vitamintól a Rubik-kockáig.
A magyar kormány 2013-ban indította el a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot. A program fő célja a Magyarországon tanuló nemzetközi hallgatók számának növelése, valamint a magyar felsőoktatási intézmények
ösztönzése a legjobb külföldi diákok meggyőzésére és fogadására. A program Magyarország és a küldő ország/fél oktatásért felelős minisztériumai
vagy intézményei között megkötött bilaterális szerződéseken alapul. Jelenleg 4 különböző kontinens több mint 50 küldő partnere része a programnak.
Évente több ezer hallgató pályázik magyar felsőoktatási intézményekbe a
világ minden részéről. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjra pályázók száma, csakúgy minden ösztöndíjas helyek száma is, folyamatosan növekszik.
A 2017/18-as tanévben körülbelül 4000 külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait Magyarországon a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program
támogatásával. A programot a Tempus Közalapítvány koordinálja.
A Szent István Egyetemre 256 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas iratkozott be tavaly, és a jelenlegi statisztikák alapján további 260 hallgató várható
2017 szeptemberében. A hallgatók után járó tandíj 2000-3000 EUR szemeszterenként, amelyet a magyar Erőforrások Minisztériuma fizet ki a SZIE
számára.
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Ebből az összegből körülbelül 10%-ot vonnak le a nemzetköziesítési tevékenységek, mint például az épületek irányító tábláinak kétnyelvűsítése vagy
a nemzetközi alumni létrehozásának központi támogatására.

FAZ
A Zágrábi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának (FAZ) Kari Tanácsa
2006-ban fogadta el nemzetközi együttműködések promócióját támogató
pénzügyi alapról szóló szabályzatot, és hozta létre a nemzetközi együttműködési pénzügyi alapot. A szabályzat tartalmazza az alapból támogatható
tevékenységek körét, a támogatás feltételeit és folyamatát. Az alapot a
Nemzetközi Együttműködés Testülete és a nemzetközi ügyekért felelős
dékánhelyettes irányítja. Az alap a kar összes bevételének 2%-a. A kar bevétele az üzleti szektorból érkező támogatás, a Zágrábi Egyetem éves nemzetközi költségvetésének karra eső része, a kutatási és oktatási projektekből
befolyó közvetett költségek egy része, a Nemzetközi Iroda nemzetközi projektjeiből befolyó bevétel, valamint a kar által szervezett konferenciákból,
szemináriumokból és egyéb tevékenységekből befolyó bevétel.
Az alap forrásait folyamatosan csatornázzák a stratégiai tervben meghatározott célok teljesítésére a források elnyerése feltételeinek évente történő felülvizsgálatával. A feltételeket a nemzetközi trendeknek megfelelően változtatják a Testület döntése alapján.
A finanszírozott tevékenységek köre elsősorban a hallgatói mobilitás (bejövő-kimenő hallgatók), kutató-oktatói személyzeti mobilitás (bejövő-kiutazó
oktatók, valamint ad hoc látogatások) új együttműködési formák, új megállapodások céljából. Finanszírozott tevékenység lehet még a meglévő szerződések fenntartása, csatlakozás új nemzetközi egyetemi hálózatokhoz, valamint aktív részvétel meglévő hálózatokban. A nemzetközi projektek száma
növelésének stratégiai céljával összhangban az alap támogatja a Kar oktatóinak és kutatóinak részvételét projekt-előkészítő megbeszéléseken vagy
ilyen megbeszélések megszervezését. Az alap nagyrészt az egyéb csereprogramokból nem finanszírozható tevékenységeket támogatja. Az előző
években például több pénzt fordított az angol nyelvű kurzusok meghirdetésére az oktatási folyamat nemzetköziesítésének erősítése céljából.
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3.

Nemzetközi hallgatók toborzási tervének összeállítása
–

A nemzetközi hallgatók toborzási terve a következő kötelező elemekből
áll:
–

nemzetközi stratégiai partnerségek, kutatási együttműködések, csereprogramok bővítése,

–

egyetemi/ösztöndíj vásárokon való részvétel,

–

intézmény reklámozása tanulmányi portálokon,

–

alumni bevonása,

–

egyetemi anyagok mobil eszközökön (apps),

–

egyetemi honlapok fejlesztése,

–

szociális média tartalmak fejlesztése,

–

a „HR Excellence in Research” díj megszerzése kutatók toborzása
céljából – amely a jövőben promócióként is használható

Példák a CASEE-IN partneregyetemeken már összeállított toborzási tervekre:
SZIE
Először 2008-ban, egyetemi és kari szintű egyeztetések kapcsán merült fel
az igény a nemzetközi kapcsolatok egységes értelmezésére és kezelésére.
Az egyetemi vezetés arra a következtetésre jutott, hogya stratégiai partnerségek, külkapcsolat, PR és marketing, a nemzetközi hallgató toborzás, valamint az alumni egységes kereteken belül történő kezelése olyan szinergiákat alakíthat ki, amely segíti az egyetem pozícionálását, imidzsének kialakítását, fejlődését, növeli a publicitását mind hazai, mind nemzetközi szinten.
A kari vezetőkkel folytatott megbeszélések megerősítették, hogy szükség
van a nemzetközi ügyek központi koordinációjára, amellyel növelik a karok
lehetőségeit, viszont meghagyják azok autonómiáját.
A Szent István Egyetem több csatornán keresztül végzi a toborzást: a nemzetközi hallgatók számos ösztöndíj program közül választhatnak, de toborzással foglalkozó ügynökségekkel is szerződött önfinanszírozó hallgatók
toborzására.
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Tudomány Határok Nélkül (Science Without Borders)
Magyarország 2013-ban csatlakozott a „Science Without Borders” elnevezésű ösztöndíjprogramhoz, amelyben a Szent István Egyetem is részt vett.
Agrármérnök valamint állatorvos hallgatókat fogadott gödöllői illetve budapesti campusán. Egymást követő 4 éven keresztül összesen 168 brazil hallgató vett részt a SZIE különböző MSc képzésein, és ezzel a 4. legtöbb brazil
ösztöndíjast fogadó magyarországi egyetem lett. A hallgatók tandíját a
CAPES (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate
Education) fizette közvetlenül az egyetemek részére.

KITE Mundus program
A KITE projekt fő célkitűzései a következők:
–

az európai felsőoktatás népszerűsítése a világban

–

új, intézmények közötti együttműködések kezdeményezése az EU
és ACP (African, Caribbean and Pacific) országok között

–

a felsőoktatás oktatási és tanulmányi lehetőségeinek növelése

–

a különleges igényű hallgatók mobilitása

–

a partnerek menedzsment és nemzetköziesítési kapacitásainak fejlesztése

A projekt 4 éve alatt 226 ösztöndíjat osztottak ki, amellyel a hallgatók részképzésen vagy teljes képzésen (MSc, PhD) vehettek részt. A SZIE népszerűsége folyamatosan nő az ACP régióban, amely egyrészt az ösztöndíjat elnyerő hallgatóknak, másrészt pedig a konzorciumban résztvevő partnereknek
köszönhető. Ez a régió meglehetősen alulreprezentált volt a SZIE korábbi
szerződései között. Remélhetőleg ezentúl az ACP országokkal is aktív partneri kapcsolatokat tud majd kialakítani.
A projekt 4 éves költségvetése konzorcium szinten körülbelül 4 millió EUR
volt. A kiadások nagy része a hallgatók ösztöndíját, támogatását (grants for
students), az utazási költségeket, valamint a biztosítást fedezte. A konzorciumi partnerek részesedése a költségvetésből a fogadott hallgatók számának
függvénye.

TIMUR Mundus program
A TIMUR célkitűzései hasonlóak a KITE célkitűzéseihez: 4 év alatt 145 ösztöndíjat osztottak ki, a projekt teljes költségvetése 2 999 950 EUR. A mobilitás 95%-a Üzbegisztánból az EU partnerek felé irányult.
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FAO - Magyar Kormány közös ösztöndíja
A 2017/2018-as tanévben a következő angol nyelvű MSc képzésekre jelentkezhettek hallgatók a FAO ösztöndíj program keretében:
1.

Rural development and agribusiness, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2.

Horticulture, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar

3.

Agricultural water management, Szent István Egyetem, Mezőgazdaságés Környezettudományi Kar

Az ösztöndíj a következő költségeket fedezi:
–
–
–
–

jelentkezési díj, tandíj a tanulmányok teljes időszakára, tankönyvek,
jegyzetek;
kollégiumi elhelyezés;
megélhetés költségei;
egészségbiztosítás.

A fenti költségeket a magyar kormány állja a FAO és Magyarország között
2007-ben létrejött megegyezés alapján.
Az ösztöndíj programra a következő országok állampolgárai pályázhatnak:
Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Azerbajdzsán, Örményország, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Burkina Faso, Csád, Egyiptom, Etiópia,
Gambia, Grúzia, Ghána, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Koszovó, Kirgizisztán, Laosz, Libanon, Macedónia, Madagaszkár, Mali, Mianmar, Moldova,
Mongólia, Montenegró, Namíbia, Nigéria, Észak-Korea, Palesztina, Fülöpszigetek, Szerbia, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Uganda, Ukrajna, Üzbegisztán, Vietnám, Jemen.
A Szent István Egyetem minden évben 10-20 új FAO ösztöndíjas hallgatót
fogad.
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Stipendium Hungaricum program
A magyar kormány 2013-ban indította el a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot. A program fő célja a Magyarországon tanuló nemzetközi hallgatók számának növelése, valamint a magyar felsőoktatási intézmények
ösztönzése a legjobb külföldi diákok meggyőzésére és fogadására.
A program Magyarország és a küldő ország/fél oktatásért felelős minisztériumai vagy intézményei között megkötött bilaterális szerződéseken alapul.
Jelenleg 4 különböző kontinens több mint 50 küldő partnere része a programnak.
Évente több ezer hallgató pályázik magyar felsőoktatási intézményekbe a
világ minden részéről. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjra pályázók száma, csakúgy minden ösztöndíjas helyek száma is, folyamatosan növekszik.
A 2017/18-as tanévben körülbelül 4000 külföldi hallgató kezdheti meg tanulmányait Magyarországon a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program
támogatásával. A programot a Tempus Közalapítvány koordinálja.
Az ösztöndíj a következő költségeket fedezi:
–

tandíj
–

–

–

havi ösztöndíj
–

előkészítő, BSc, MSc vagy MSc részképzésen a havi ösztöndíj öszszege 40 460 Ft, (kb. 130 EUR) az év 12 hónapjára a tanulmányok
befejezéséig

–

doktoranduszok számára a jelenlegi magyar jogszabályok alapján a
havi ösztöndíj összege 140000 Ft (kb. 450 EUR) a képzés első szakaszában (4 szemeszter), valamint 180000 Ft (kb. 580 EUR) a második szakaszban (4 szemeszter) – az év 12 hónapjában a tanulmányok befejezéséig.

szállás
–

–

a hallgató mentesül a tandíjfizetés alól

kollégiumi elhelyezés vagy 40 000 Ft összegű lakhatás támogatás
az ösztöndíjas időszak egészére

egészségbiztosítás
–

a jelenleg hatályos jogszabályok szerint biztosított egészségügyi
szolgáltatások (1997. évi 80. Tv., társadalombiztosítás), valamint kiegészítő egészségbiztosítás évi maximum 65 000Ft/fő értékben (kb.
205 EUR)

A Szent István Egyetemnek jelenleg 451 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatója van BSc, MSc és PhD képzéseken.
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Toborzó irodák
Az ösztöndíjprogramokon kívül a SZIE önköltséges hallgatók toborzására is
törekszik. Több mint 20 toborzó irodával kötött szerződést a világ minden
részéről, különösen Közel-Keletről, Távol-Keletről és Afrikából. A SZIE biztosítja az ügynökség számára a PR anyagot, és szorosan együttműködik azzal
a vízum megszerzéséig. A toborzó iroda díja az első féléves tandíj 7-10%-a.

A nemzetköziesítés SWOT-analízise
Erősségek
Nemzetközi kapcsolataink fejlesztésében erősségünk az a körülmény, hogy
a több mint 200 éves hagyományokra támaszkodó tevékenységünk az oktatásban és kutatásban egyaránt nagyon széles spektrumot fog át. Emellett az
oktatók és a személyzet tapasztalatai és hatékony munkavégzése, illetve a
fejlett magyarországi tudományos élet is erősítik egyetemünk nemzetközi
pozícióit.

–
–
–
–

magasan képzett és elkötelezett oktatók és kutatók
a nemzetközi oktatási programokban való részvétel megbecsültsége
erős nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok
a nemzetközi programok jelentős mértékben járulnak hozzá a fejlesztések finanszírozásához

Gyengeségek/Fejlesztésre szoruló területek
Magyarországon a mezőgazdaságot érintő területeken megfigyelhető
fragmentáció nemcsak nagyban csökkenti kutatóink elismertségét, láthatóságát, hanem a kiváló magyar mezőgazdasági- és természettudományos
kutatási eredmények terjesztésének és a fejlődésnek is az egyik legnagyobb
gátló tényezője. Továbbá az egyetemi alkalmazottak leterheltsége, a kevés
angol nyelven elérhető információ is nehézségeket okoz, valamint a nemzetközi ismertséget is szükséges növelni.
–

kevés alkalmazott, ebből következően az oktatók és kutatók túlterheltek

–

nem versenyképes bérek
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Lehetőségek
Komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik a műszaki képzés iránt, amelynek kiaknázásához, illetve további képzéseink népszerűségének növeléséhez nagyban hozzájárulhatnak szélesedő egyetemi kapcsolataink, a közelmúltban létrejött Műszaki és Informatikai Oktatási és Kutatási Központ, valamint a hallgatóink számára elérhető nemzetközi ösztöndíjak gyarapodása.
Továbbá kampuszaink egyedülálló földrajzi adottságai is komoly előnyt jelentenek a nemzetközi felsőoktatási versenyben. A tehetséges fiatal oktatók
és kutatók elismertségét elősegíti, ha az intézmény támogatja oktatói külföldi
konferencia részvételét és tanulmányútjait.
–
–

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács
Ígéretes oktatási programok: a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés
stratégiai szempontból is fontos nemzetközi szinten.

Fenyegetések
A térségben erős a nemzetköz verseny, valamint Budapest közelsége és
vonzereje is nehezebbé teszi a diákok toborzását, és sok esetben nem Gödöllő a pályázók végső célpontja. Ezt súlyosbítja a régióban és a legtöbb
országban jellemző általános demográfiai helyzet.
–
–
–

A magánszektor vonzereje
Fiatal szakemberek migrációja
A felsőoktatás állandó instabilitása, a stratégiai döntés késése
Igen

Az intézménynek vannak alap- és/vagy
mesterszakos idegen nyelven kínált diplomaadó programjai
Az intézménynek van idegen nyelvű PhD
programja
Az intézmény részt vesz kettős vagy többes
diplomát adó programok oktatásában

•
•
•

A magyar nyelvű alap- és mesterképzésben
kínálnak nemzetközi jellegű szakokat (pl.
regionális tanulmányok, idegen nyelvek,
kultúrák)
A magyar hallgatók számára van tanterven
belüli nyelvtanulási lehetőség
Vannak a magyar nyelvű képzések hallgatói
számára is elérhető idegen nyelvű tantárgyak
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Nem Részben

•
•
•

N/A

A magyar nyelvű képzés tárgyaiban megjelennek idegen nyelvű kötelező anyagok

•

Az intézmény rendszeres kiadványban tájékoztatja az oktatókat és a hallgatókat a
nemzetközi lehetőségekről

•

Van a nemzetközi oktatási programokkal
foglalkozó tantervi bizottság
Az intézménynek van érvényes Erasmus
Charter szerződése

•
•
•

Az intézmény rendelkezik ECTS Labellel
Az intézmény tagja nemzetközi oktatási
hálózatoknak
Léteznek a hallgatói és oktatói mobilitást
elősegítő intézményi szintű csereegyezmények
Az intézményben rendszeresen oktatnak
külföldi vendégtanárok
Vannak az intézményben nemzetközi
szakmai akkreditációval rendelkező programok

•
•
•
•

A kreditátviteli bizottság éves beszámolót
készít a tevékenységéről

•

Az intézmény kínál programokat külföldön

•

Az oktatói követelményrendszerben a nemzetközi tevékenység önállóan megjelenik,
az előmenetelnél azt figyelembe veszik

•

Az intézményi költségvetésben külön soron
jelenik meg a nemzetközi tevékenységekre,
az ezekhez tartozó irodák és személyzet
fenntartására fordítható összeg

•

Van elkülönített marketing büdzsé a
nemzetköziesítési tevékenységekre (hallgatótoborzás, diákvásárokon való részvétel,
promóció, stb.)
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•

Van ösztöndíj alap a kiutazó diákok számára

•

Az intézményben van az idegen nyelven
oktatott programok oktatásáért felelős és
azt lebonyolító önálló egység
Az intézményben van be- és kiutaztatással,
hallgatók és oktatók nemzetközi ügyeivel
kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkozó
iroda

•
•

A nemzetközi irodákban vannak nem magyar anyanyelvű alkalmazottak

•
•

Van idegen nyelvű honlap
Az intézmény humán erőforrás stratégiája
külön szakaszban foglalkozik a külföldi oktatók részarányának növelésével

•

Egyes álláshelyeket nemzetközi versenyben is meghirdetnek

•

Az oktatókat különböző formákban ösztönzik az idegen nyelvű oktatásra

•

Léteznek nemzetközi kutatási projektek
révén létesített kutatói álláshelyek, posztgraduális ösztöndíjak

•

Az intézmény támogatja oktatói külföldi
konferencia részvételét és tanulmányútjait

•

4.

A hallgatói életciklus menedzsmenttervének kidolgozása
A legtágabb értelemben a hallgatói életciklus a potenciális hallgatókkal való
első kapcsolatfelvételtől egészen az diplomaszerzésig tartó időszakot jelenti,
amihez hozzátartozik az egész életen át tartó tanulás és a diplomások karrier-menedzsmentje is (Wankel 2010). A hallgatói életciklus a teljes hallgatói
útra fókuszál a felvételtől az öregdiákokig a diákok sikerének biztosítása
érdekében. A segítségnyújtáshoz szükséges, hogy jobban megismerjük a
hallgatók tanulmányi eredményeit és kötelezettségeit azáltal, hogy felmérjük
a felmerülő igényeiket az előrehaladásuk során (Burton, Chester, Xenos, &
Elgar 2013). A leendő hallgatók számos tényezőt mérlegelnek mielőtt dön-
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tést hoznak. A felsőoktatási intézmények számára alapvető fontosságú,
hogy a megfelelő információkat a megfelelő időben juttassák el a hallgatókhoz. A hatékony kommunikáció érdekében fontos megérteni, hogy mely
kommunikációs forma a legmegfelelőbb a (leendő) hallgatók számára a
hallgatói életciklus folyamán.
A hallgatói életciklus felölel minden olyan hallgatói, oktatói és adminisztratív
felelősségi területet, amely az egyetemi oktatás folyamán előfordul vagy
érinti őket (toborzás, felvételi folyamat, felvétel és beiratkozás, oktatás, vizsgák, záróvizsga és diploma).
Az első kapcsolatfelvétel a felvételi folyamatnál jóval korábban megtörténhet, ebben a szakaszban a figyelem és érdeklődés felkeltésén van a hangsúly. A hallgatói életciklus a hallgatótoborzással kezdődik, gyakran két vagy
több évvel az egyetemre való belépés előtt. A toborzás és felvételi jelentkezés támogatása után a hallgatói életciklus folyamata a beilleszkedés elősegítésére, a tanulmányok támogatására, a tanulásra, a tanításra és az értékelésre terjed ki. Az életciklus utolsó szakaszai a karrier-menedzsment és az
egész életen át tartó tanulás. Az öregdiák egyesületekhez való csatlakozás
ösztönzi az egész életen át tartó tanulást és az egyetemmel való folyamatos
kapcsolatot.

Hallgatói életciklus-menedzsment
1. Felvételiig tartó szakasz: érdeklődés / nyílt napok
2. Felvételi eljárás
3. Tanulmányok: beiratkozás / tárgyfelvétel / tanulmányi adminisztráció /
vizsgák és évfolyamok /tanulmányi előmenetel nyomonkövetése / karrier
és egyéb támogató szolgáltatások / nemzetközi és tanórán kívüli tevékenységek / szolgáltatások / értékelés
4. Évfolyam-találkozók, öregdiák egyesületek

Példák a CASEE-In partneregyetemeken működő hallgatói életciklus-menedzsmentre
BOKU
A BOKU-n a hallgatói életciklus nemzetköziesítése a beiskolázástól a diploma megszerzéséig terjed. Ez a honlapjukon is látható, amely német és angol nyelven érhető el, és legalább ezen a két nyelven minden szervezeti
egység nyújt támogatást a nemzetközi diákoknak. A mesterképzéstől kezdődően több képzést indítanak angolul, vagy a BOKU egyedül, vagy a nemzetközi partnereivel közösen. Továbbá a német nyelvű képzéseken kötelező
olyan tárgyakat felvenni, amelyeket németül nem oktatnak. Az angol nyelvű
kurzusok száma magas és folyamatosan nő..
A közös nemzetközi programok esetében közös adminisztrációs tervezet
dolgoztak ki a partnerek. Például a CASEE hálózat keretében indított
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Danube AgriFood Master képzéshez minden érintett egyetemen rendeltek
oktatókat és adminisztratív személyzetet, akik rendszeresen találkoznak
közös adminisztráció javítása érdekében.
ERASMUS A kimenő és a bejövő hallgatói mobilitásokat és szakmai gyakorlatokat egy speciális adatbázisban (Mobility Online) kezelik, amely a teljes
folyamatot transzparenssé teszi a jelentkezésektől az ösztöndíjasok kiválasztásán és a mobilitás megvalósításán át a hazatérésig. Ez az adatbázis
minden nemzetközi munkatárs számára elérhető (különböző jogosultsági
szintekkel), így a hallgatói kérelmek feldolgozása mindig lehetséges, függetlenül attól, hogy a felelős személy például betegszabadságon van vagy nyaralni ment. Az adatbázis az összes e-mailt eltárolja, amit egy jelentkezőnek
küldenek, így a nyomon követés nagyon egyszerű. A hallgatói életciklus
online adatbázis segítségével történő kezelésének rendszerét más ösztöndíjprogramokban jelenleg kezdik el használni.

FAZ
A hallgatói életciklus-menedzsment:
A Zágrábi Tudományegyetem Agrártudományi Kara hallgatói életciklus adminisztrációját teljes körűen ellátja az érdeklődő megkeresésektől kezdve a
felvételin majd a tanulmányokon át a diploma megszerzéséig, ide értve az
alumni tevékenységet is.
A hallgatói életciklus-menedzsment a következő kulcsfontosságú területeket
és folyamatokat foglalja magában:
– marketing és toborzás (nyílt napok, oktatási vásárok)
– jelentkezés
– felvételi
– regisztráció / beiratkozás
– vizsgák és minősítés
– előrehaladás (Egyetemi tanulmányok → Graduális tanulmányok →
Posztgraduális tanulmányok)
– diploma megszerzése
– alumni
Leendő hallgatók
A FAZ honlapján az érdeklődők számára minden lényeges információ rendelkezésre áll az egyes tanulmányi programokról, felvételi követelményekről,
a felvételi eljárásról és a beiratkozásról. Részletesebb információt a hallgatói
szolgáltató iroda nyújt, ahol a pályázók személyesen, e-mailen vagy telefonon is kaphatnak felvételi és tanulmányi információkat.
Jelenlegi hallgatók
A beiratkozás után a hallgatókkal megismertetik kötelezettségeiket és jogaikat, és megkapják a tanulmányokra és az oktatókra vonatkozó alapinformá-
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ciókat. A hallgatók tájékoztatást kapnak az alap-, és mesterképzésre illetve a
doktori képzésekre vonatkozó szabályzatokról is. Minden információ hozzáférhető a képzés koordinátoránál, a tanulmányi hivatalban, a weboldalon, a
hirdetőtáblákon és a hallgatói szolgáltató és karrier központban.
A kar ösztönzi a belső hallgatói mobilitást olyan szabályzatokkal, amelyek az
azonos képzési szinten elősegítik és irányítják a szakváltást. A felvételi követelmények könnyen teljesíthetőek, és lehetővé teszik, hogy más felsőoktatási intézmények hallgatója is beiratkozzon. A szakváltást a kari tanulmányi
és vizsgaszabályzat szabályozza.
A szakváltás alapképzésen ritka, sokkal gyakoribb, hogy a végzett hallgatók
az alapképzésüktől eltérő mesterképzésen folytatják a tanulmányaikat.
A hallgatók belső mobilitását az egyetemen vagy felsőfokú tanulmányok
során azzal is bátorítják, hogy elismerik/befogadják a hallgatók ECTS kreditjeit, amelyeket más, a képzéshez kapcsolódó tanulmányi programokban
teljesítettek. Minden hallgató, aki másik felsőoktatási intézményben egyetemi vagy szakirányú alapképzésen szerzett diplomát, beiratkozhat a karra. A
szakképzésben végzett hallgatók számára is megengedett a beiratkozás, ha
a tanulmányi átlaguk 3,5-nél magasabb volt.
A hallgatóknak minden képzési szinten van lehetőségük nemzetközi mobilitási programokban részt venni (Erasmus +, CEEPUS, kétoldalú csere stb.).
A nemzetközi mobilitás részképzés vagy szakmai gyakorlat lehet, a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája támogatja a diákokat minden nemzetközi tevékenységben.
Korábbi hallgatók
A diploma megszerzése után és/vagy a promóció során a hallgatók megkapják a FAZ Alumni Szövetség jelentkezési lapját, hogy ezzel is támogathassák a küldő intézmény céljait, illetve hogy szorosabbra fűzhessék a kapcsolatot a küldő intézmény és az alumni között.

SZIE
A SZIE a BOKU-hoz hasonlóan az SOP Mobility-Online rendszert használja
a hallgatói mobilitások kezelésére. Az SOP alkalmas minden típusú mobilitás kezelésére (kimenő hallgató/oktató, bejövő hallgató/oktató, vendégoktató, gyakornok, személyzet), a toborzás és a felvételi folyamat lebonyolítására.
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Az SOP leegyszerűsíti az adminisztrációt a Nemzetközi és Külkapcsolati
Iroda és a jelentkező között:
–
–
–
–
–

–
–
–

minden típusú mobilitás menedzselése, a toborzás és kiválasztás elektronikusan történik
online felületet biztosít, amelyen keresztül be tudjuk mutatni a partnereket, az együttműködéseinket, csereprogramjainkat
személyre szabható online jelentkezési felület
a belső adminisztrációs folyamatok lépésről lépésre beállíthatók
hálózatokat nyilvántartó eszköz, amely a nemzetköziesítés menedzseléséhez elengedhetetlen (partnerek, együttműködések, megállapodások)
automatizált jelentések és statisztikák készítése
hatékony költségvetési és ösztöndíj-nyilvántartás
személyre szabott felhasználói fiók

A központi nemzetközi iroda és a kari nemzetközi egységek szorosan
együttműködnek a SZIE Erasmus Student Networkkel, amelynek tagjai a
napi feladatokban, szabadidős tevékenységekben, események szervezésében és személyes kapcsolattartásban segítenek: http://sziu.hu/gettingaround
A Tempus Közalapítvány megbízásából (az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-201500001 projekt keretében) készült tanulmány a Magyarországon teljes és
részképzésben résztvevő külföldi hallgatók véleményét mérte fel. A tanulmány a hallgatók Magyarországról alkotott véleményét, benyomásait, az
egyetemi oktatást, a hallgatói szolgáltatásokat és a mobilitási lehetőségeket
elemezte. A tanulmány teljes szövege itt tölthető le:
http://tka.hu/docs/palyazatok/hallgatoi-elegedettseg-tanulmanykotet-en.pdf
A Szent István Egyetem 18 felsőoktatási intézmény közül első helyet ért el
két kategóriában is (minimum 100 válaszadó estében, 56. oldal, 33. táblázat), az általános segítségnyújtás és az ösztöndíjasok számára nyújtott
szolgáltatások kategóriákban.

Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Temesvár (USAMVBT)
Az USAMVBT a hallgatói életciklus menedzsment keretében a következő
hallgatói adminisztrációs ügyeket sorolja:
–
–
–

marketing és toborzás (nyílt napok, oktatási vásárok, iskolai előadások)
felvételi
beiratkozás
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–
–
–
–

tanulmányi előmenetel és vizsgáztatás
tanulmányok folytatása (alapképzés→ mesterképzés→ doktori képzés)
diplomázás
alumni

A szakokról, a beiratkozás részleteiről, a tanév beosztásáról az egyetem hat
kara a saját honlapján teszi közzé a tudnivalókat.
A tanév elején a dékánok oktatási dékánhelyetteseket neveznek ki, akik az
elsődleges hallgatói kapcsolattartók a teljes képzés alatt.
Az oktatási rektorhelyettes az intézmény összes hallgatójának oktatással
kapcsolatos ügyeinek felelőse. Beiratkozás után az oktatási dékánhelyettes
megismerteti a hallgatókkal tanulmányi kötelezettségeiket és jogaikat, a
tanulmányi és vizsgaszabályzatot és egyéb, a tanulmányokra vonatkozó
alapvető tudnivalókat.
A tanulmányok során a külső cégeknél, gazdaságokban végzett szakmai
gyakorlatot támogatják.
Az egyetem minden évben szervez diákkonferenciákat, illetve részt vesznek
az Agronomiada szakmai és sportvetélkedőn, amelyet a négy romániai agráregyetem hallgatóinak rendeznek.
A tanév elején adják át az előző évben legjobb eredményeket elért hallgatók
számára járó díjakat is.
Mesterszakra minden hallgató beiratkozhat, aki az alapképzést szintén az
USAMVBT-n, vagy más felsőoktatási intézményben végezte.
A hallgatók számára minden képzési szinten lehetőség van részt venni
nemzetközi hallgatói mobilitásban (Erasmus+, CEEPUS).
Az egyetemen van intézményi Erasmus koordinátor és hat kari koordinátor
is.
A diploma megszerzése után a korábbi hallgatók beléphetnek az egyetem
alumni szervezetébe.
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SAUM
A Moldovai Állami Agráregyetem minden évben rendez hallgatótoborzó
eseményt, amelynek célja, hogy az érdeklődők megismerjék az egyetemet,
a különböző oktatási programokat, lehetőségeket.
Az egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya minden évben novemberdecemberben minden kar számára szervez tájékoztató napokat. Ennek keretében tájékoztatják a hallgatókat és oktatókat a futó nemzetközi projektekről, a külföldi szakmai gyakorlati helyekről és a mobilitási lehetőségekről. A
programon részt vesznek az intézmény nemzetközi hallgatói is, akik röviden
bemutatják országaikat, kultúrájukat. Kiemelt vendégként meg szoktak jelenni még a meghívott nagykövetségek, partneregyetemek, üzleti partnerek
és a minisztériumok képviselői is.
A továbbtanulásban fontos tényező az anyagi támogatás. Éppen ezért a
SAUM speciális támogatást nyújt a fogyatékkal élő és/vagy szociálisan rászoruló diákoknak. Az igazgatási tanács döntése alapján néhány hátrányos
helyzetű hallgató számára a kollégiumi elhelyezés ingyenes.
A SAUM a kiemelkedő teljesítményt is ösztönzi: a kiváló hallgatókat kormányzati ösztöndíjra terjeszti fel, ajánlja őket mobilitási ösztöndíjra, tudományos konferenciára, nyári egyetemre. A hallgatók ingyenesen tudnak részt
venni a különböző órán kívüli tevékenységekben (művészeti és sport),
nemzetközidiák-fesztiválokon és szakmai versenyeken. A tanulást olyan
digitális eszközökkel segítik mint a moodle, e-könyvtár, e-mail, webes felületek, és már interaktív rendszerek. A hallgatók csatlakozhatnak kutatócsoporthoz és munkát vállalhatnak a karrier iroda segítségével. Az oktatók konzultációs lehetőséget is biztosítanak különböző tudományterületeken. A
SAUM-on működik egy Lifelong Learning Laboratórium, amely az erdészettudományra specializálódott központ.
A SAUM-on egy külső bizottság értékeli a hallgatók tudását és ez alapján a
tantervek és a tanulmányi tervek fejlesztésére tesz javaslatot, így biztosítva
a magasan képzett szakembereket. A diplomások minőségét a munkáltatók
által visszaküldött különböző típusú kérdőívekkel és a velük folytatott megbeszélésekkel ellenőrzik.
SAUM nyomon követi a diplomások szakmai pályafutását, és öregdiák szervezetet is működtet.
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C. FEJEZET

Ajánlások a CASEE-hálózat egyetemei
számára
A CASEE-In projekt egyértelműen bizonyította, hogy az oktatás minősége
szorosan kapcsolódik a nemzetköziesítés minőségéhez, és megvitatta a
nemzetköziesítés minőségének mérésére vonatkozó lehetőségeket. A múltban világszerte több projekt is zajlott a benchmarking tevékenységek és a
nemzetköziesedés mutatóinak kidolgozására. Általánosságban véve, a
mennyiségi megközelítéseket (például a hallgatók és a személyzet cseréjének vagy az együttműködési megállapodások számának mérése) egyre
inkább felváltják a kvalitatív mérési módszerek, ez a stratégiai partnerségek
beazonosítására irányuló uniós programok tendenciáját követi.
Ahogyan azt az IROICA kiadványában a "Minőség a nemzetköziesítésben, a
jövő jelszava" című kiadványban 2004-ben (ISBN 2-905267-44-5) már bemutatta, az 1. táblázat azokat a kulcsfontosságú szempontokat sorolja fel,
amelyeket figyelembe kell venni egy intézmény nemzetköziesedési szintjének elemzésekor. Ezek azok a fő területek, amelyek javításával elősegíthetjük az egyetem nemzetköziesítését.
1. Táblázat: A minőségbiztosítási audit által kiemelt kulcsszempontok

1

Az oktatás, a kutatás és az adminisztráció szigorú minőségi rendszerének
kialakítása, a minőségi felülvizsgálat és a személyzet fejlesztése és tervezése közötti rendszerszintű kapcsolat megteremtése, az értékelések jobb
belső továbbítása, a bejövő és kimenő hallgatókra és személyzetre vonatkozó minőségi iránymutatások kidolgozása.

A nemzetköziesedési stratégia és az egyetemi szintű prioritások támogatására irányuló ösztönzőrendszer fejlesztése, a teljesítménymutatók folyamatos finomítása, a teljesítménymutatóknak a szakpolitikai szinthez való kapcsolása, átláthatóbb ösztönzőrendszer kialakítása.
Elmozdulás a kritikus tömeg felé az oktatásban és kutatásban a következők
segítségével: a meglévő lehetőségek bővítése, a KLV alapkutatásaihoz kapcsolódó tudományágak bevonása, a meglévő és az új partnerségek fejlesztése és megerősítése, interdiszciplináris kutatási témák kijelölése és a kutatók minél szélesebb körben való bevonása, doktori, posztdoktori pozíciók
létesítése és vendégprofesszorok bevonása ezen a területen, és a teljesítmény elszámoltathatósága.
1
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Quality in internationalisation, the password for the future, Proc. 8 European
IROICA conference, page 18
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A szervezeti struktúra és folyamatok finomhangolása: összehangolni a
szakpolitikák fejlesztését, a minőségbiztosítást, az ellenőrzést és a fejlesztést, felülvizsgálni a szerződések érvényességét, modernizálni a nemzetközi
bizottságokat, több figyelmet fordítani a globalizációra, a kereskedelemre
és a stratégiai partnerségekre.
Az egyetemi partnerségi politika szigorítása, a már meglévő kutatási és
oktatási partnerségek szelektálása, a KLV globalizációs programja, olyan új
interdiszciplináris területek kifejlesztése, amelyek a KVL profiljában még
nem jelennek meg kellően széles körben, partnerségek a nem mezőgazdasági profilú egyetemekkel, pl. üzleti iskolákkal.
A személyzeti politika és nemzetköziesítés összekapcsolása, jobb ösztönző- és támogatórendszer, a tanulmányi szabadság és kutatóév rendszerének
kidolgozása és működtetése, képzési és személyzetfejlesztési lehetőségek
fejlesztése a nemzetköziesítés támogatásához
Jövőbeli arculat és nyilvánosság előtti identitás, az arculat és az identitás
lehetséges újratervezése országos szinten a nemzetközi profilhoz való illeszkedéssel, a KVL pozíciójának megerősítése Dániában és Skandináviában.
Angol nyelvi dimenzió, a minőségi tanítás monitorozása, az értékelési gyakorlatok és szabványok hatásának nyomon követése, az angol nyelven oktatott órák monitorozása, ösztönzők biztosítása és az angol nyelvre történő
áttérés támogatása, HR fejlesztése.
Amint azt Dr. Irene Müller már említette az IROICA eljárásának vonatkozó
fejezetében, "a nemzetköziesedés magas szintje csak akkor tartható fenn,
ha az erre szakosodott szakemberek állandóan gondoskodnak róla. ... Ha ez
a gondoskodás akár csak rövid ideig is megszakad, akkor a nemzetköziesedés szintje azonnal csökken, és az évek alatt befektett összes erőfeszítés
2
kárba vész."
Következésképpen a CASEE-In projekt legfontosabb eredménye az, hogy
igazolja, hogy az egyetemek nemzetköziesítéséhez és annak fenntartásához elengedhetetlen az elegendő erőforrás és a magasan képzett szakembergárda.
Az elemzésünkben feltárt leginkább sürgető témák tekintetében az alábbi
akadályok leküzdésére vonatkozó ajánlások adhatók:
Ajánlások: Az oktatás, a kutatás és a harmadik misszió nemzetköziesítését a következő területeken kell áttekinteni:
2

th

Quality in internationalisation, the password for the future, Proc. 8 European IROICA conference, page 11
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1.

Stratégia és tervezés (például kiemelt tevékenységek, földrajzi prioritások, partnerségek, innovációk)
A nemzetköziesítési stratégia kidolgozása / finomítása
–
–
–
–
–
–

Vegye figyelembe a nemzeti stratégiákat
A stratégiát mind alulról felfelé, mind felülről lefelé történő megközelítésben és az összes érintett érdekeltet bevonva kell kidolgozni
Stratégiák létezhetnek egyetemi és kari szinten is, amelyeknek egységes egészet alkotva kell egymáshoz kapcsolódniuk
A meglévő megállapodásokat és projekteket vegyük alapul
Az elképzeléseinket osszuk meg a fontos partnerintézményekkel
Támogassuk, hogy az egyetem nemzetköziesítési stratégiának kidolgozásában minél több érdekelt vegyen részt, annak érdekében, hogy az
széles körű elfogadottságot szerezzen

A nemzetköziesítési stratégia lehetséges tartalma és alapja
–

–

–

–
–
–

Alapok: A nemzetköziesítési stratégiának olyan kiemelt tevékenységekkel kell foglalkoznia, amelyek a jelenleg legfontosabb kihívásokhoz kapcsolódnak: a globalizáció, az alacsony költségű közlekedés, az informatika és internet globális térnyerése, a pénzügyi válság, a negatív demográfiai tendenciák, a növekvő bevándorlás, etnikai problémák
Az EU-tagállamok nemzetköziesedési stratégiájának foglalkoznia kell a
földrajzi prioritásokkal: a felsőoktatási intézményeknek az EU-n belüli és
a SEE-országokkal való összhangja.
A nemzetköziesedési stratégiának foglalkoznia kell az innovációval a
környezetbarát gazdaság (bio-gazdaság), az informatika, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az élelmiszerbiztonság, a fenntartható fejlesztési célok és az éghajlatváltozás terén
Az interkulturális szempontok és a diverzitás kezelésének megjelenítése
Idegennyelv-stratégia kialakítása
A hallgatók életciklus menedzselését a toborzástól a diploma megszerzéséig kövesse (alumni hálózat)

A nemzetköziesítési stratégia végrehajtása
–
–

Végrehajtási terv kidolgozása rövid, közép- és hosszú távú célokkal,
egyértelmű végrehajtási feladatokkal, célokkal és mutatókkal
A végrehajtási terv évenkénti felülvizsgálata
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–
–
–
–

Megfelelő és működőképes struktúra létrehozása a stratégia megvalósításához, pl. egy koordináló egység a központi nemzetközi irodán belül
Koordinátorok kijelölése tanszéki szinten és az egyes földrajzi prioritásokhoz (például a nemzetközi kapcsolattartó személyeket minden karon)
Hatékony partnerség kialakítása a kiválasztott intézményekkel
Részvétel egyetemi és más hálózatokban

2.

Források
–

A nemzetköziesítés megfelelő forrásainak biztosítása fenntartható alapokon (hosszú távú finanszírozás). Ehhez az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

Intézményi források
–

Világos és átlátható szabályok meghatározása a nemzetköziesítési költségvetés elosztására

–

Költségvetés az egyetemek, karok, nemzetközi irodák, képzési programok és további tevékenységek számára

–

Nemzetközi hallgatók és munkatársak toborzása

–

Az oktatási, kutatási és kapacitásépítési tevékenységekre vonatkozó
stratégiák szerinti ösztönzőrendszer kialakítása

Külső források bevonása
–

A bejövő hallgatók és személyzet támogatása az ösztöndíjak megszerzésében

–

A kimenő hallgatók és személyzet támogatása az ösztöndíjak megszerzésében

–

Hozzáférés ösztöndíjakhoz és programokhoz (pl. EU-s programok)

–

Projektjavaslatok kidolgozásának támogatása (pl. a pályázatíráshoz
személyzet biztosítása)
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3.

Menedzsment egyetemi, kari, intézeti szinten: nemzetközi személyzet, nyelvpolitika
–

A nemzetközi ügyekért felelős vezető kinevezése egyetemi központi
és/vagy kari szinten (nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes,
dékánhelyettes)

–

A nemzetköziesítési szempont megjelenítése az egyetem minden szintjén http://www.boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Baum_2012/G_Internationale_Kooperation/C_Strategie/2016_Beschluss_Language_Policy_Plan.pdf

–

A nemzetközi kapcsolatok menedzmentjéhez megfelelő szervezettel és
elegendő forrással rendelkező egység biztosítása

–

A nemzetközi tevékenységek ösztönzése oly módon, hogy a kapcsolódó
célokat és mutatókat bevonja a személyzet promóciójába, értékelésébe
és rangsorolásába

4.

Marketing, intézményi promóció, nemzetközihallgató-toborzás
–

Intézményi promóció nemzetközi hallgatótoborzó vásárokon

–

Egyetemi hálózatok együttes promóciója (pl. CASEE) olyan oktatási
vásárokon, konferenciákon mint például az EAIE, NAFSA

–

Részvétel nemzetközi szervezetekben

–

Oktatási programok promóciója egyéb platformokon (pl. IAAS, IFSA,
IAESTE, AIESEC, ESN)

–

A közösségi média és saját weboldal használata a nemzetközi tevékenységekről szóló információk megosztásához

–

Multimédiás eszközök használata a marketingben

–

A kimenő hallgatók motiválása, hogy a diáknagykövetek legyenek (pl. az
anyaintézményé és a CASEE-é, közös projekteké, hálózatoké)

–

A nemzetközi tevékenységekkel kapcsolatos belső és külső kommunikációs politikák kidolgozása
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–

Az országos és nemzetközi egyetemi rangsorok felhasználása az intézmény promóciójában (egyetemi és / vagy kar szinten)

–

Az intézményi értékelések és akkreditáció felhasználása az intézmény
promóciójában

5.

Nemzetközi toborzás – oktatók, személyzet
–

Oktatói, kutatói pozíciók nemzetközi meghirdetése, olyan platformokon
mint az EURAXESS, az angol nyelvű álláshirdetések megküldése a
partneregyetemek részére

–

Nemzetközi tapasztalattal rendelkező oktatók, kutatók toborzása

–

Nyelvtudás ellenőrzése új munkatársak felvételekor

–

Új munkatársak felvétele során ellenőrizze nemzetközi tapasztalataikat
és kompetenciáikat (nyelvtudás, interkulturális tudatosság, a nemzetközi
kontextus ismerete)

–

A kutatói/kutatóintézményi humán erőforrás stratégia végrehajtása:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

6.

Nemzetközi hallgatók integrációja
–

Intenzív előkészítő tanfolyamok indítása az oktatás nyelvéből és/vagy
szaknyelvéből (online)

–

Nemzetközi diákok hivatalos eseményeinek megszervezése (pl. orientációs hét, nemzetközi évnyitó, üdvözlő prospektus)

–

Közösségi programok, kulturális és sportesemények szervezése nemzetközi diákok számára

–

A helyi és nemzetközi hallgatók szorosabb együttműködésének elősegítése (pl. “buddy” rendszer, hallgatói mentorok, helyi és nemzetközi hallgatói szervezetekkel való együttműködés)

–

Támogatásnyújtás a nemzetközi diákok számára a szálláskeresésben,
vízum, tartózkodási engedély és biztosítás beszerzésében

–

Információk megosztása mobilalkalmazásokon keresztül (pl. tájékozódás a kampuszon, szakok, órák, órarend)

–

Kétnyelvű táblák, feliratok
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7.

Nemzetközi Kapcsolatok Központ
–

Szakmai támogatás a következő területeken: Nemzetközi diákok integrálása, szálláskeresés, diákok és személyzet mobilitása, partnerségek,
hálózatok, információ és marketing, pályázatok külső forrásokra

–

Annak érdekében, hogy a fent említett összes tevékenység hatékonyan
végrehajtható legyen, a Nemzetközi Kapcsolatok Központnak elegendő
személyzettel és költségvetéssel kell rendelkeznie

–

A Nemzetközi Kapcsolatok Központ támogatást nyújthat a kutatási projektekhez (és hálózatépítéshez)

8.

Személyzetfejlesztés: Bejövő és belső személyzet,
oktatók, kutatók és egyéb személyzet
–

Átlátható rendszert kell kialakítani a mobilitások elősegítésére

–

Olyan ösztönző rendszert kell kialakítani, amely bátorítja a munkatársakat az oktatói és képzési mobilitásban való részvételre

–

A tudományos és adminisztratív személyzet mobilitását el kell ismerni a
munkavégzés részeként/teljesítményként (például az éves teljesítményértékelésben vagy a foglalkoztatás egyéb eljárásaiban)

–

A sikeres nemzetközi és nemzetköziesítési tevékenységek jutalmazása
(bónuszrendszer)

–

Nyelvi képzés (angol nyelv és nemzeti nyelv) és oktatói továbbképzés

–

Az egyetemi tanárok részére angol és / vagy nemzeti nyelvű coaching
biztosítása

–

Partneregyetemekről vendégoktatók meghívása, akik más kutatási terület oktatói számára is tanácsot adhatnak. Az Erasmus + személyzet
képzései használható a finanszírozására

–

Interkulturális és érzékenyítő képzések biztosítása

–

Multimédia és kommunikációs tréningek biztosítása
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9.

Képzések: Felvételi követelmények, nyelvi követelmények, felkészülés a nemzetközi munkaerőpiacra,
fokozatszerzés
–

Nemzetközi dimenzióval rendelkező tantervek kidolgozása a nemzetközi
munkaerőpiac igényeinek kielégítésére

–

Közös képzés programok (joint degree) külföldi intézményekkel, a tantervek tervezésébe és a rendszeres értékelésbe vonjunk be minél több
külső érdekeltet, pl. nemzetközi alumni, különböző iparágak képviselői.
Rendszeresen vegyenek részt az értékelő és a tanácsadó bizottságokban.

–

Az összes tanterv/program hazai és nemzetközi akkreditálása az uniós
finanszírozás növelése és jobb elismertetési lehetőségek érdekében

–

Részvétel európai és nemzetközi programokban

–

Megfelelő struktúra biztosítása a közös programok végrehajtásához (a
program rendszeres felülvizsgálata és továbbfejlesztése rendszeres találkozók keretében)

10.

Oktatás és tanulás nemzetközi csoportban:
angol nyelv, módszertan, innovációk, interkulturális
képzés, új média
Az egyetemi hallgatók és a személyzet interkulturális kompetenciájának
növelése érdekében a következő tevékenységeket lehet alkalmazni:
–

A hallgatók számára: Interkulturális kompetencia - hatékony működés
nemzetközi környezetben (angolul),
https://online.boku.ac.at/BOKUonline/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr
=283064&pSpracheNr=1

–

Az alábbi videó az interkulturális képzésekben használható:
https://www.youtube.com/watch?v=NN-lE5J-j_g&feature=youtu.be

–

A nyári iskolák jövőbeli nagyobb projektek kiindulópontjaként szolgálhatnak
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11.

Kutatás és innováció
–

Intézményi megállapodások

–

Részvétel európai és nemzetközi programokban és hálózatokban (pl.
közös kutatási projektekben, kutatási csereprogramokban)

–

Részvétel nemzetközi konferenciákon és szemináriumokon

–

A vendégkutatók integrálása az akadémiai tevékenységekbe

12.

Alumni és a munkaerőpiac
–

Hazai és nemzetközi alumni hálózatok létrehozása / népszerűsítése (pl.
rendszeres intézményi értesítők, rendszeres találkozók)

–

A nemzetközi karriert befutott volt diákok bemutatása a honlapon. Alkalmazzuk őket intézményi nagykövetként és/vagy külföldi kapcsolattartóként.

–

Az állásajánlatokat nemzetközi álláshirdetői portálokon és különböző
nyelveken is tegyük közzé

–

Szoros együttműködést kell kialakítani a munkaerőpiac hazai és nemzetközi érdekeltjeivel

–

A nemzetközi dimenziót vegyük figyelembe a továbbképzési programokban és képzésekben

13.

Minőségbiztosítás: a teljesítménymutatók fejlesztése
és ellenőrzése
–

A képzések értékelésekor figyelembe kell venni a nemzetközi képzések
sajátosságait, pl.
–

A közös képzési program "közössége"

–

A partnerintézmények képviselőinek bevonása az értékelő testületbe

–

Felkészülés a nemzetközi munkaerőpiacra

–

A közös képzési program adminisztrációja, pl. ELLS iránymutatások
https://ells.uni-hohenheim.de/en/95397#jfmulticontent_c178340-2
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–

A nemzetköziesítési teljesítménymutatók a képzési program és a személyzet értékelésében

–

Nemzetköziesítési szempontból releváns mutatók alapján létrehozott
adatbázis (hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitás, együttműködési
megállapodások, kapcsolattartók) és azok rendszeres felülvizsgálata

–

A végrehajtás éves felülvizsgálata

–

A nemzetköziesítési stratégia rendszeres áttekintése

–

Intézményi értékelés a nemzetköziesítésre összpontosítva, pl. a NVAO
intézményi szintű értékelési keret: https://www.nvao.com/qualityassurance-systemsflanders/institutional-review
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Mellékletek

1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

A CASEE-IN project keretében összeállított önértékelési kérdőív vázlata
Kérdőív

Intézményi elkötelezettség, szakpolitikák és lehetőségek

1)
Az intézmény küldetésében megfogalmazódik-e valamilyen formában utalás
a nemzetközi képzésekre, programokra?
2)
A nemzetközi vagy globális képzés szerepel-e az intézmény stratégiai tervének 5 legfőbb prioritása között?
3)
Van-e írásban megfogalmazott intézményi szintű nemzetköziesítési terve az
intézménynek?
4)
Az elmúlt 5 évben történt-e formális mérés a nemzetköziesítési folyamatra
vagy annak hatásaira vonatkozóan?
5)
Az intézménynek vannak-e saját nemzetközi képzései?
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6)
Az intézmény kínált-e lehetőségeket a kari munkatársak számára az alább
felsoroltak közül az elmúlt 3 évben (2013-2015)?
–

Szakmai műhely nemzetköziesítés témában

–

Szakmai műhelyek, amelyben szerepet kapnak a képzések nemzetközi
dimenzióinak hangsúlyozását segítő technikák

–

Szakmai műhely, amelyben szerepet kapnak a nyelvtanulást segítő
nemzetközi tanulási lehetőségek

–

Nemzetközi tevékenységet elismerő díjak

7)
A nem kimondottan nemzetközi területen dolgozó kari kollégák kiválasztásakor az intézmény előnyben részesíti-e a nemzetközi háttérrel, tapasztalattal vagy érdeklődéssel rendelkező jelölteket? Az intézmény figyelembe veszi-e pozitív tényezőként a nemzetközi tapasztalatot az oktatók/kutatók
teljesítményértékelésben?
–
–
–

Nem
Igen, előfordul
Igen, gyakran

Szervezeti felépítés és személyzet
8)
Az intézménynek vagy a karnak van-e legalább egy olyan munkatársa, aki
legalább félidőben a nemzetköziesítés valamelyik szegmensével foglalkozik?

ha igen, hányan:
9)
A nemzetköziesítésnek mely szegmenseivel foglalkozik az intézményen
belül munkatárs?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nemzetközi hallgató toborzás
nemzetközi hallgatói szolgáltatások
nemzetközi ösztöndíj szolgáltatások - oktatás
külföldi tanulmányok
a tantervek nemzetköziesítése
nyelvtanulás
nemzetközi partnerségek fejlesztése és monitoringja
nemzetközi projektpályázatok és azok megvalósítása
egyéb:
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10)
Ki látja át és koordinálja a nemzetköziesítési tevékenységeket vagy programokat?
Részidős vagy teljes munkaidőben dolgozó munkatárs?
Ez a személy egy vagy több tevékenységet/programot koordinál?
11)
Amennyiben „Igen”-nel felelt a 10-es kérdésre, kinek tartozik beszámolni a
nemzetköziesítésért felelős koordinátor?
–
–
–
–

Tudományért/oktatásért felelős vezető
A tudományos/oktatói terület adminisztrációjában dolgozó munkatársának
dékánnak
rektornak

Pénzügyi támogatás
12)
a) Az intézmény részesült-e már külső, különösen a nemzetköziesítést szolgáló programokra, illetve tevékenységekre címkézett támogatásban az elmúlt 3 évben (2013-2015) a következő forrásokból?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kormányzat
Önkormányzat
Alumni
Alumnitól különböző egyéb magánadományok
Alapítványok
Üzleti szféra
EU
Egyéb
Nem részesült

b) Ki rendelkezik ezek felett a pénzügyi források felett (adminisztratív keret)?
13)
Az intézménynek volt-e saját kerete az alábbi, teljes BSc képzésre érkező
nemzetközi hallgatók toborzását szolgáló tevékenységek támogatására az
elmúlt évben (2015)?
–
–
–

Toborzási irodákkal kapcsolatos utazási költségek irodákhoz
Nemzetközi hallgatók ösztöndíja
Egyéb
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14)
Az intézménynek volt-e saját kerete az alábbi, teljes MSc képzésre érkező
nemzetközi hallgatók toborzását szolgáló tevékenységek támogatására az
elmúlt évben (2015)?
–

Toborzási irodákkal kapcsolatos utazási költségek irodákhoz

–

Egyéb

–

Nem volt külön intézményi keret erre a célra

15)
Az intézménynek volt-e saját kerete az alábbi, teljes PhD képzésre érkező
nemzetközi hallgatók toborzását szolgáló tevékenységek támogatására az
elmúlt évben (2015)?
–

Toborzási irodákkal kapcsolatos utazási költségek irodákhoz

–

Ösztöndíj

–

Egyéb

16)
Az intézménynek volt-e saját kerete az alábbi nemzetköziesítési tevékenységek/programok támogatására az elmúlt évben (2015)?
–

hallgatók külföldi tanulmányai

–

oktatók oktatói tevékenysége külföldi intézményekben

–

utazás külföldi találkozókra vagy konferenciákra

–

tanulás vagy kutatás külföldön

–

külföldi egyetem/kar képviselőinek fogadása

–

tantárgyak nemzetköziesítése

–

Egyéb (kérjük kifejteni)

–

Nem volt külön intézményi keret erre a célra

17)
Az Ön intézetének/tanszékének van-e külön kerete hallgatók külföldi tanulmányainak támogatására a fentieken kívül?
–

Nincs

–

Igen, BSc hallgatóknak

–

Igen, MSc hallgatóknak
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Nyelvi követelmények
18)
Vannak-e az intézménynek idegennyelvtudásra vonatkozó felvételi követelményei BSc képzésre jelentkező hallgatókkal kapcsolatban (csere, valamint
teljes képzésre érkező hallgatók)?
–
–

Nincs
Igen

19)
Vannak-e az intézménynek idegennyelvtudásra vonatkozó felvételi követelményei MSc, PhD képzésre vagy posztgraduális szakképzésre jelentkező
hallgatókkal kapcsolatban (csere, valamint teljes képzésre érkező hallgatók)?
–
–

Nincs
Igen

20)
Kérjük, sorolja fel, milyen idegen nyelven folyt képzés BSc szinten az elmúlt
3 tanévben (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)?

21)
Kérjük, sorolja fel az összes anyanyelven folyó BSc és MSc képzést az
elmúlt 3 tanévre vonatkozóan (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).

Mobilitás
22)
Az intézmény hallgatói részt vettek bármilyen BSc, MSc és PhD szintű külföldi oktatási /mobilitási programban az elmúlt évben (2015)?
– Külföldi tanulmányok
– Egyéb
23)
Ha az intézmény részt vesz hallgatói mobilitási programokban, rendelkezésre állnak-e a mobilitásban részvevő BSc és MSc hallgatók tanulmányinak
késedelem nélküli befejezését biztosító irányelvek?
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24)
Kérjük, becsülje meg a 2015-ben végzett azon BSc hallgatók arányát, akik
tanulmányaik alatt résztanulmányokat folytattak külföldi intézményeknél!
–

Nem volt ilyen

–

5-10%

–

11-20%

–

21-30%

–

31-50%

–

több mint 50%

25)
Kérjük, becsülje meg a 2015-ben végzett azon MSc hallgatók arányát, akik
tanulmányaik alatt résztanulmányokat folytattak külföldi intézményeknél!
–

Nem volt ilyen

–

5-10%

–

11-20%

–

21-30%

–

31-50%

–

több mint 50%

26)
Mekkora az aránya az intézményben teljes BSc, MSc és/vagy PhD képzésben tanuló nemzetközi hallgatóknak?
–

0

–

5- 9%

–

10-25%

–

Több mint 25%

27)
Van-e az intézménynek a BSc hallgatókra vonatkozóan konkrét célkitűzéseket is tartalmazó nemzetközi hallgatói toborzási stratégiája?
28)
Van-e az intézménynek a MSc és/vagy PhD hallgatókra vonatkozóan konkrét célkitűzéseket is tartalmazó nemzetközi hallgatói toborzási stratégiája?
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29)
Biztosítja-e az intézmény a nemzetközi hallgatók számára az alábbi programokat, illetve szolgáltatásokat
–

nemzetközi hallgatók intézményi tanácsadó testülete

–

nemzetközi alumni szolgáltatások

–

idegennyelv tanulás

–

egyéb, kérjük kifejtenii

30)
Rendezett-e az intézmény az alábbihoz hasonló progamokat nemzetközi
hallgatók számára az elmúlt évben (2015)?
–

Találkozóhely nemzetközi témák iránt érdeklődő hallgatók számára

–

Rendszeres nemzetközi rendezvények, ünnepek a kampuszon

–

Egyéb, kérjük kifejtenii.

31)
Van-e az intézménynek külföldi egyetemekkel közös képzése (double, illetve
joint degree)?

Nemzetköziesítési célú technológiai alkalmazások
32)
Alkalmazza-e az intézmény az alábbi technológiákat a nemzetköziesítés
fejlesztésére?
–

Video- vagy webes alapú kutatói konferenciák

–

Közvetlen link az intézmény honlapjáról nemzetközi programokra, eseményekre

–

Egyéb, kérjük kifejtenii

47

Nemzetköziesítést támogató szolgáltatások
33)
Az alábbi nemzetközi tevékenységeket támogató szolgáltatások közül melyeket biztosítja az intézmény? Kérjük, értékelje egy 1-től 5-ig terjedő skálán,
mennyire fontosak ezek a szolgáltatások az egyetem vezetése szempontjából (1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontos)?
Gyakorlati szolgáltatások
–

Szállás

–

Vízum/tartózkodási engedély/munkavállalási engedélyek beszerzése

–

Információ

–

Utazásszervezés

Tanulmányokkal/kutatással kapcsolatos szolgáltatások
–

Tanács

–

Információ

–

Előkészítő program

Pénzügyi szolgáltatások
–

Ösztöndíjak

–

Segélyek/támogatások

–

Segítségnyújtás a pályázatírásban

Szociális szolgáltatások
–

Iránymutatás

–

Tevékenységek

Nemzetközi együttműködések ösztönző rendszere
34)
Működik-e az intézményben ösztönző rendszer a nemzetközi együttműködések támogatására? Ha igen, kérjük, részletezze!

Minőségbiztosítás
35)
Van-e az intézménynek a stratégiai menedzsment részét képező, nyilvánosság által hozzáférhető minőségbiztosítási politikája?
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36)
Van-e az intézménynek a képzések összeállítására és jóváhagyására vonatkozó folyamatrendszere?
37)
Biztosítja-e az intézmény, hogy a képzések megvalósításában, a tanulási
folyamat kialakításában aktív részt vegyenek a hallgatók?
38)
Az intézmény alkalmaz-e a hallgatói „életciklus” minden fázisára kiterjedő
szabályozást, illetve közzé teszi-e azokat?
39)
Az intézményben tisztességes és átlátható rendszerben történik-e a toborzás, illetve személyzetfejlesztés?
40)
Az intézmény rendelkezésére áll-e a tanulás és oktatás támogatásához
szükséges pénzforrás?
41)
A intézmény gyűjt, elemez és használ-e a tevékenységek hatékony szervezésére vonatkozó információkat?
42)
Az intézmény közzéteszi-e az aktuális minőségbiztosítási elemzéseket
(eredményeket), valamint ezek könnyen elérhetők-e?
43)
Az intézmény monitorozza-e /felülvizsgálja-e időről időre a képzéseket,
hogy azok megfelelnek-e a hallgatók, valamint a társadalom elvárásainak?
44)
Milyen eszközökkel népszerűsíti az intézmény a nemzetköziesítést?
–

Webes alapú eszközök
–

Weblap

–

Facebook

–

Prospektusok

–

Közmédia (pl. tévé)

–

Egyéb (a választ kérjük kifejteni)
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2. MELLÉKLET:

Példák a nemzetköziesedésre vonatkozóan közzétett egyéb iránymutatásokra:
Az IROICA Network kiadványai
Gregersen – Hermans J (2011). Intercultural Communication Training for
Administrative Staff. An attempt towards a true international campus:
intercultural inclusive and open to learning. University of Udine, Italy, pp
39. Price 10€ - order online: agnieszka_wojciechowska@sggw.pl
Delgado M, Hellgren S-L, Nielsen M, Vandecasteele H, Wojciechowska A
and Heath S (2008). Handbook of good practice in the management of
the academic studies and pastoral care of international Master
students. Association for European Life Science Universities, Gent,
Belgium, pp 45
(http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publications/ICA-Handbookof-Good-Practice.pdf)
Karlsson I, Mueller I, Atkinson H, Toborn J and Bengtsson (2004). Good
practice for international relations officer. Interuniversity Consortium for
Agricultural and Related Sciences in Europe, 2nd edition, pp55.
Heath S B (2004). Quality in internationalisation, the password for the
future. Proceedings of the 8th European Conference for international relations officers at higher education institutions for agricultural and
related sciences. Institute National Polytechnique de Lorraine (INPL),
Nancy, France pp 43.
(http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publications/IROICAWorkhsop-proceeding-2004.pdf)
Mueller I (2000). International relations management at higher education
institutions in agricultural and related sciences – contributions at
IROICA workshops 2000. Interuniversity Consortium for Agricultural and
Related Sciences in Europe, pp56.
(http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publications/IROICAWorkshop-proceedings-2000.pdf)

Az ELLS Network kiadványai
The ELLS Network (www.euroleague-study.org) has published guidelines on
e.g. Curricula Development, on planning and implementing joint
degrees or summer schools. In case of interest, please contact the
ELLS secretariat to check under which conditions these documents can
be sent to you (ells@sggw.pl)
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Egyéb kiadványok:
Wankel, Charles (2010). Cutting-edge social media approaches to business
education: teaching with LinkedIn, Facebook, Twitter, Second life, and
blogs Charlotte, N.C.: Information Age Pub.
Chester, A., Burton, L., Xenos, S., Elgar, K., & Denny, B. (2013). Transition
in, Transition out: A sustainable model to engage first year students in
learning. A Practice Report. The International Journal of the First Year
in Higher Education, 4(2). 125-130. doi: 10.5204/intjfyhe.v4i2.174
European Parliament, Centre for Higher Education Internationalisation
(2015). Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B:
Structural and Cohesion Policies
Culture
and
Education
Internationalisation of Higher Education Study.
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IP
OL_STU(2015)540370_EN.pdf)

A munka eredménye
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