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AZ ALUMNI NETWORK HUNGARY HÁLÓZAT

Célcsoportok:

• a hazai felsőoktatásban végzett nemzetközi hallgatók

• jelenlegi nemzetközi hallgatók

• nemzetköziesítésért felelős szakemberek

• nemzeti irodák vezetői

• külképviseletek munkatársai

• oktatók a hazai felsőoktatásban

INDULÁS: 2017-ben

Célok:
• a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése

• a magyar külkapcsolati célok támogatása



ESZKÖZÖK



ESZKÖZÖK – Az Alumni Network Hungary portál

Tagtoborzás

A hálózat elsődleges hírfelülete

Alumni események 

(webináriumok, alumni találkozók, stb.)

A portálhoz kapcsolódó social media

felületek (Facebook, Youtube)

›
›
›

›



ESZKÖZÖK – Webináiumok

Elismert hazai egyetemi 

oktatók

Nemzetközileg jegyzett 

cégvezetők
Kutatók, feltalálók

Művészek

›

›
›
›



ESZKÖZÖK – Exkluzív tartalmak

Magyarország

A hazai felsőoktatás

Tudomány, innováció

›
›
›

Szerkesztőségi keretek között 

elkészülő releváns tartalmak, 

széles témakínálat:

Kultúra›
Alumni tartalmak›



ESZKÖZÖK – Alumni önkéntes program

A hálózatosodás motorjai

Helyi alumni találkozók

Tartalomelőállítás

Nemzetközi felsőoktatási 

vásárok helyszíni támogatása 

›
›
›
›



EREDMÉNYEK



EREDMÉNYEK – Regisztrált tagok

6255 regisztrált tag 

több mint 100 országból

(2020: +30%)

5196 aktív tag

4612 SH ösztöndíjas tag 

(75%) TAGOK STÁTUSZA 

SZERINT

pre-alumni

szenior alumni

alumni



EREDMÉNYEK – Hálózatosodás

Tervezett: vállalati képviselő

Új felhasználótípusok (az alumni mellett):

Felsőoktatási koordinátor›
Partnerintézményi képviselő 

(külképviseletek)
›

Belső üzenetküldés

›

Új funkció:

Tervezett: oktatói felhasználó›

›



EREDMÉNYEK – Webináriumok

Mérő László, matematikus, pszichológus

11 megszervezett webinárium - előadók:

Pál Csaba, biológus kutató

Polgár Judit, nemzetközi sakk nagymester

Krasznahorkai Attila, atomfizikus

Haidegger Tamás, HandInScan alapító

Pap Dávid, FabLab Budapest alapító 

Pusztai Ádám, Kollektiva alapító, gamification szakértő

Szemerey Samu, építész, várostervező

Miklósi Ádám, az ELTE Etológia Tanszékének vezetője

Szalay Zsolt, Kutatási és innovációs vezető, ZalaZONE Tesztpálya

Deák Kristóf, Oscar-díjas filmrendező



EREDMÉNYEK – Exkluzív tartalmak

Rendszeres 

tartalompublikáció

Felsőoktatási 

tartalomszemle

Kb. 160 tartalom

›

›

›



EREDMÉNYEK – Alumni önkéntes program

2020-ban teljesen 

átdolgozott önkéntes 

program Rendszeres önkéntes 

megbeszélések, 

találkozók
Aktív önkéntes 

promóciós 

tevékenység és 

hálózatépítés

34 aktív alumni önkéntes, 

17 országból, 

23 beszélt nyelv

›

›

›

›



ÚJ CÉLOK



ÚJ CÉLOK

Alumni chapterek

Alumni képzések

Oktatók bevonása a hálózatépítésbe



Köszönöm 

a figyelmet!

Kirkósa Ádám

Nemzetközi alumni koordinátor

adam.kirkosa@tpf.hu



• Jó gyakorlat és tapasztalatok az alumni
hálózatépítésben: toborzás, eszközök, szolgáltatások, 
programok, képzések, stb.

• Oktatók bevonása az alumni hálózatépítésbe: 
tapasztalatok és tervek

• Alumni önkéntesek szerepe a felsőoktatásban és az 
intézmények nemzetköziesítésben

Workshop témák


