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Beszámoló: 

Mobilitási programom céljai a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pardubicei Egyetem között 

korábban már kialakított kutatási és oktatási együttműködésünk elmélyítése és a személyes 

kapcsolatfelvétel, valamint a további együttműködési lehetőségek megvitatása voltak. Ezeket a 

célokat Dr. Libor Koudela tanszékvezetővel (Institute of Mathematics and Quantitative 

Methods) és intézete egyéb munkatársaival közösen sikerült megvalósítanunk. 

Kint tartózkodásom alatt az alábbi feladatokat végeztük el: 

- Egy korábbi közös tanulmányunk véglegesítése, szövegváltozatok megvitatása és 

benyújtás egy folyóirathoz a halálokok szerinti cseh és magyar halandóság modellezése 

témájában. 

- Új kutatási eredményeim bemutatása egy nyilvános workshopon az intézet munkatársai 

számára. Előadásom címe: Rotation of the Age Pattern of Mortality Improvements and 

the Impact of COVID-19. 

- Kapcsolatfelvétel a fogadóintézmény egyéb kutatóival és a potenciális kutatási témák 

megvitatása. 

- Új közös tanulmány ötleteinek felvázolása a korábbi tanulmány 

továbbfejlesztéseképpen, adatgyűjtés, adattisztítás. 

- Intézményközi együttműködési lehetőségek feltérképezése, megvitatása, 

kezdeményezése. 

A fogadóintézmény Matematika és Kvantatív Módszerek Intézetével kiváló munkakapcsolatot 

ápolunk a 2019/2020 tanév őszi féléve óta, mikor az egész félévben nálunk vendégeskedett Dr. 

Ján Gogola munkatársuk, akinek a kutatási területe nagyrészt megegyezik az enyémmel. 



Ekkor intézményeink között egy eredményes együttműködést hoztunk létre az aktuárius-

tudományok területén. A csehországi és magyarországi halálokok szerinti halandóságról angol 

nyelven közös cikket írtunk, melyet egy magas szintű nemzetközi folyóiratban tervezünk 

megjelentetni. Számos ötletünk van további kutatási együttműködésre, és egyre szélesedő, 

hosszú távú intézményi együttműködésben gondolkodunk. 

A jövőben új intézményi együttműködések, közös konferenciák, publikációk, hallgatói, oktatói 

és személyzeti mobilitási programokban való részvétel mind a tanulmányutam potenciális 

eredményei lehetnek rövid és hosszú távon. 

A mobilitási program hozzásegített engem új nemzetközi publikációk írásához, jövőbeli 

mobilitási lehetőségekben való részvételhez és hosszabb távon az akadémiai ranglétrán való 

szintlépéshez, illetve a fogadó intézményt új módszerek adaptálásához, egyetemközi 

csereprogramok és együttműködések kifejlesztéséhez és a nemzetköziesedés szintjének 

elmélyítéséhez. 


