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A konferencia weboldala 

 

A Tempus Közalapítvány szeretettel meghívja Önt 2019. évi konferenciájára, amelynek célja 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 

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.  

 

 

http://tka.hu/rendezveny/9660/fokuszban-a-minosegfejlesztes-az-oktatok-szerepe-a-felsooktatas-nemzetkoziesiteseben
http://tka.hu/rendezveny/9660/fokuszban-a-minosegfejlesztes-az-oktatok-szerepe-a-felsooktatas-nemzetkoziesiteseben


 

A konferencia kiemelt témakörei, kulcstémái  

 

1. Több mint mobilitás? A nemzetköziesítés itthon értelmezése a hazai 

felsőoktatásban  

A felsőoktatás nemzetközivé válása átfogó folyamat, és túlmutat a mobilitás világán. A nemzetköziesedés 

itthon koncepciója közel 20 éve jelent meg az európai felsőoktatásban: kezdetben minden, a kifelé 

irányuló mobilitáson kívüli nemzetközi tevékenységet jelentett. Jelenleg a fogalom értelmezése széles 

körű, lényegi eleme, hogy a nemzetköziesedéshez kapcsolódó tevékenységek a hallgatók nemzetközi és 

interkulturális kompetenciának fejlesztéséhez kötődjenek. A szekció azt kérdést járja körül, hogy a hazai 

felsőoktatási intézmények hogyan értelmezik a nemzetköziesedés itthon koncepcióját, valamint annak 

egyes elemei hogyan valósulnak meg a hazai egyetemeken. A szekció keretében egy, a témához 

kapcsolódó empirikus vizsgálat eredményeit bemutató plenáris előadás mellett az intézményi jó 

gyakorlatok megosztására kerül sor.   

 

2. Közép-kelet-európai regionális felsőoktatási együttműködések: belső erőforrások 

és külső lehetőségek  

A hazai felsőoktatási intézmények számára is egyre bővül a mobilitási és együttműködési lehetőségek 

földrajzi kiterjedése. A szekcióban arra keresünk választ, hogy van-e jelenleg és a közeli jövőben 

létjogosultsága és kiemelt értéke a regionális együttműködéseknek, illetve hogy ezek a törekvések 

hozzájárulhatnak-e a hazai és régiós felsőoktatás globális versenyképességéhez.  

 Milyen hozzáadott értékkel bír a közép-európai felsőoktatás a globális oktatási versenyben?  

 Mi motiválja az intézményeket az ilyen együttműködésekre és valóban hatásosabb-e a 

kooperáció a kompetíciónál?  

 „Eladható-e” a térségünk egységes régióként?  

 Megállapíthatók-e olyan területek, témák, értékek, amelyekre e tekintetben építeni lehet? 

 

3. Megmértük: nemzetközi? – a Campus Mundi projekt keretében megvalósuló 

tanácsadó-értékelő eljárás tapasztalatai 

A szekció betekintést kíván nyújtani a Campus Mundi program keretében megvalósuló nemzetköziesítési 

tanácsadó eljárás folyamataiba, és áttekinti az eddig megvalósult eljárások eredményeit és tapasztalatait. 

Az eljárás alapvető célja, hogy a felsőoktatási intézmények azonosítsák és fejlesszék azokat a 

területeket, amelyek hozzájárulhatnak az intézményben folyó oktatási és kutatási tevékenységek 

nemzetköziesítéséhez, az intézmény még eredményesebb és magasabb színvonalú szakmai 

munkájához.  

 Van-e olyan modell, amelynek elérésével a felsőoktatási intézmények megfelelően 

„nemzetköziesednek”, vagy ennek formáját, módszereit minden intézménynek egyénileg kell 

azonosítania és megtalálnia? 



 

 

 

4. A doktori iskolák nemzetköziesítése (zártkörű szekció)  

A magyar doktori iskolák egyre inkább a felsőoktatás minőségének zálogává válnak. A magyar 

felsőoktatás nemzetközi versenypozíciójának javításához elengedhetetlen a PhD-hallgatók számának 

emelése és képzésük minőségének fejlesztése.  

A témához kapcsolódóan a szekció az alábbi területeket érinti: 

- „A magyar doktori iskolák nemzetköziesedése” kutatás eredményei 

- A Stipendium Hungaricum programban résztvevő doktori iskolákra vonatkozó statisztika 

- A Stipendium Hungaricum szabályzat doktori képzéseket érintő vonatkozásai 



 

Absztraktok benyújtása 

 

Az 1. és 2. szekció keretében jó gyakorlatok bemutatását tervezzük az alábbi témakörökben: 

1. szekció - Több mint mobilitás? A nemzetköziesítés itthon értelmezése a hazai 

felsőoktatásban 

 

 a képzési programok, tantervek, kurzusok nemzetköziesedése, nemzetközi tartalmak 

eredményes megjelenítése; 

 virtuális mobilitás, virtuális együttműködések, kollaborációs projektek; 

 az oktatók szerepe a nem-mobil hallgatók nemzetközi és interkulturális kompetenciájának 

fejlesztésében; 

 hazai és nemzetközi hallgatók együttműködése, közös tanulási lehetőségek; 

 a külföldi hallgatók integrációja – kapcsolódó hallgatói szolgáltatások.  

Az intézményi jó gyakorlat bemutatásának fontos részei:  

 a jó gyakorlat célcsoportja, kapcsolódó célok és tevékenységek; 

 a megvalósítás tapasztalatainak bemutatása; 

 az intézményi jó gyakorlatok fenntarthatóságának, valamint adaptálásának lehetséges irányai.  

 

2. szekció - Közép-kelet-európai regionális felsőoktatási együttműködések: belső 

erőforrások és külső lehetőségek 

Olyan jó gyakorlatokat, kutatási eredményeket vagy előremutató kezdeményezéseket várunk, 

amelyeknek fókusza a közép- és kelet-európai regionális felsőoktatási együttműködés és mobilitás. 

Kiemelten érdekesek azok a témák, amelyek a régiós felsőoktatás közös előnyeit, értékeit emelik ki és 

azokra az eredményekre mutatnak rá, amelyek révén a térségünket egységként kezelve lehet láthatóvá 

és versenyképesebbé tenni akár Európában akár a világ távolabbi részein. Mindenekelőtt, de nem 

kizárólag a Tempus Közalapítvány által kezelt programok hozadékára és azok fenntarthatóságára, 

továbbfejlesztésére vagyunk kíváncsiak. 

 

Az absztrakt terjedelme maximum 2000 karakter lehet.  

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: 2019. április 30.  

Az absztrakt az alábbi linken keresztül nyújtható be:  

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/361235?lang=hu 

 

 

Az absztrakt elfogadásáról szóló visszajelzés határideje: 2019. május 10.  

 

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.  

További információ: adrienn.szabo@tpf.hu 

 

 

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/361235?lang=hu
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