FELHÍVÁS ELŐADÁS TARTÁSÁRA
FÓKUSZBAN A MINŐSÉGFEJLESZTÉS – AZ OKTATÓK SZEREPE
A FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZIESÍTÉSÉBEN
Budapest, 2018. június 6.

A Tempus Közalapítvány konferenciája a Campus Mundi program támogatásával

A konferencia weboldala

A Tempus Közalapítvány szeretettel meghívja Önt 2018. évi konferenciájára, amelynek célja
az elmúlt években a felsőoktatás nemzetköziesedése területén történt változások
feltérképezése, a lehetséges fejlesztési irányok megismerése az oktatók és a felsőoktatási
vezetők szemszögéből. A rendezvény fórumot kíván biztosítani a nemzetköziesítés aktuális
kérdéseinek megvitatására, valamint a Campus Mundi Program keretében, illetve a
felsőoktatási
intézményekben
megvalósított
kutatás-fejlesztések
eredményeinek
bemutatására. A konferencia lehetőséget biztosít továbbá intézményi gyakorlatok, példák
megismerésére.
A konferencia kiemelten számít az oktatók, a felsőoktatási intézmények vezetői és a
nemzetköziesedés területével foglalkozó munkatársak részvételére.

A konferencia témája
A Tempus Közalapítvány évtizedek óta támogatja a felsőoktatás nemzetköziesedése területén
az érintett szereplők tapasztalatainak, tudásának megosztását. A rendezvény ebben az évben
az intézményi folyamatok mélyebb megértésére, az oktatók szerepére, lehetőségeire fókuszál,
meghatározott témakörök megvitatásán keresztül.

A konferencia kiemelt témakörei, kulcstémái

1. Az oktatók szerepe a felsőoktatási mobilitásban
Az oktatók felsőoktatási mobilitásban betöltött szerepe kiemelt témája a kapcsolódó
kutatásoknak, szerepük a hallgatói mobilitás támogatásában, valamint az intézményi
nemzetköziesedési folyamatok elősegítésében napjainkban vitathatatlan. A témához
kapcsolódóan a konferencia az alábbi területeket érinti:




intézményi stratégiai célok az oktatói mobilitáshoz kapcsolódóan;
kreditelismeréssel kapcsolatos intézményi gyakorlatok, a kreditelismertetés
elősegítése;
hallgatók mobilitásának oktatói ösztönzése.

2. A befelé irányuló fokozatszerzési mobilitás hatásai a felsőoktatási intézményekre
A Stipendium Hungaricum program keretében érkező hallgatók számának dinamikus
növekedése számos kihívás elé állította a felsőoktatási intézményeket. Több változás
tapasztalható az új idegen nyelvű képzések indítása, valamint a képzések fejlesztése
területén. A kapcsolódó adatok alapján jól látható, hogy a program képzésekre,
képzésfejlesztésre gyakorolt hatása képzési szintenként, illetve területenként eltérő. Ezen
különbségek bemutatása, a kapcsolódó intézményi gyakorlatok megosztása lehetőséget
biztosít a képzésfejlesztéssel kapcsolatos intézményi irányok, kapcsolódó problémák, valamint
megoldások megismerésére.

3. A külföldi hallgatók integrációja. Nemzetköziesítés itthon
Az elmúlt évtizedekben egyre fontosabbá vált, hogy a felsőoktatási intézmények hazai
intézményi környezetben biztosítsák valamennyi hallgató számára, hogy megszerezhessék
azt az interkulturális kompetenciát, amelyek képessé, alkalmassá teszi őket napjaink
nemzetközi környezetében való érvényesülésre. Ezt a folyamatot támogatja a
nemzetköziesítés itthon koncepciója, amelynek lényegi eleme, hogy a nemzetköziesedéshez
kapcsolódó fejlesztési irányok a tanulási és tanítási folyamatra irányuljanak, vagyis a
nemzetközi vagy interkulturális tudás megszerzése kerüljön a tanulás középpontjába.

Absztraktok benyújtása
A felsőoktatás-kutatás, valamint -fejlesztés valamennyi területének képviselőit szeretettel
meghívjuk szekcióelőadások (15-20 percnyi hosszú) megtartására



az adott témakörben végzett kutatás vagy
intézményi jó gyakorlat bemutatásával.

Ehhez
absztrakt
benyújtását
kérjük
a
kiemelt
Az absztrakt terjedelme maximum 2000 karakter lehet.

témakörökhöz

kapcsolódóan.

Az absztraktnak tartalmaznia kell az alábbi információkat:




Az előadó neve, pozíciója, intézménye. Az absztrakt maximum 3 előadó nevével
adható be, több szerző esetében kérjük az előadó feltüntetését. Egy előadó
maximum 2 absztraktot nyújthat be.
Az absztrakt témáját jól tükröző 3 kulcsszó megadása.

A benyújtás határideje: 2018. április 30.
Az absztrakt az alábbi linken keresztül nyújtható be:
http://limesurvey.tpf.hu/index.php/514569
Az absztrakt elfogadásáról szóló visszajelzés határideje: 2018. május 11.
Az absztrakt elfogadásának kritériumai
Az absztrakt elfogadásáról a konferenciát szervező Tempus Közalapítvány dönt.
Az absztrakt elfogadásának kritériumai:





Az absztrakt közvetlenül kapcsolódik a konferencia témájához.
Az absztrakt világosan bemutatja az előadás témáját, célját, módszertani hátterét,
valamint röviden leírja az előadás keretében ismertetett eredményeket is.
Az absztrakt kutatás-fejlesztések eredményeinek vagy a témához kapcsolódó
intézményi gyakorlatoknak a bemutatására irányul.
Az absztrakt a konferencia elsődleges célcsoportjai számára könnyen érthető,
alkalmazható témát dolgoz fel, mutat be.

Az absztraktok értékelésekor a Tempus Közalapítvány az absztraktok minősége mellett
figyelembe veszi a sokszínű felsőoktatási intézményrendszer földrajzi, szakterületi
szempontból és a hallgatószám tekintetében kiegyensúlyozott megjelenítését.
A konferencián való részvétel ingyenes. A konferencián való részvételről a Tempus
Közalapítvány igazolást ad.

