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FOKOZATVÁLTÁS A FELSŐOKTATÁSBAN

Milyen felsőoktatási rendszert szeretnénk?

• Nemzetközi oktatási és kutatási térben magasan 
pozícionált,

• Képes reagálni a társadalmi kihívásokra,

• Előmozdítja hazánk gazdasági sikerességét,

• Az intézmények gyorsan és hatékonyan reagálnak a 
munkaerő-piaci elvárásokra,

• Nő az intézmények nemzetközi képzési szolgáltató 
képessége és a mobilitás.
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„EGY NEMZET EREJE 
A KIMŰVELT EMBERFŐK 
SOKASÁGÁBAN REJLIK.”

(SZÉCHENYI ISTVÁN)
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A NEMZETKÖZIESÍTÉST TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK

- Oktatói, hallgatói, kutatói és 
szakszemélyzeti  mobilitást ösztönző 
nemzetközi ösztöndíjprogramok:

• Államközi megállapodások

• Stipendium Hungaricum

• Campus Mundi

• Erasmus+

- Idegen nyelvű képzések indítása

- Integrációnk elmélyítése az Európai    
Felsőoktatási Térségben:

• Felsőoktatási harmonizáció (pl. 
ECTS, átfogó nemzetközi 
minőségbiztosítási rendszer),

• Diplomák összehasonlíthatósága, 
kölcsönös elismerése,

• Nemzetközi közös képzési 
programok indítása.
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STIPENDIUM HUNGARICUM

- Hazai felsőoktatási intézmények 
nemzetköziesítése,

- Intézmények kulturális 
sokszínűségének növelése:

• Külföldi hallgatók személyes és 
szakmai, Magyarországhoz 
kötődésének megteremtése,

• Hozzájárulás az országok 
közötti kulturális, gazdasági 
kapcsolatok megerősítéséhez,

• A magyar nyelv és kultúra 
megismertetése.

- Újonnan belépő országok: 

• Banglades,
• Eritrea,
• Kuba,
• Kuvait,
• Malajzia,
• Montenegró,
• Szingapúr,
• Szudán,
• Tanzánia,
• Thaiföld ,
• Zöld-foki Köztársaság.



6/11

STIPENDIUM HUNGARICUM
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Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók 
létszámának alakulása 2013-2019. között.
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CAMPUS MUNDI

- Leuveni célkitűzés teljesítése 2020-ra.

- Az ország versenyképességének 
javítása:

• Külföldi tapasztalatot szerzett 
hallgatók,

• Transzverzális készségek 
elsajátítása,

• Gyakorlatorientált idegennyelv-
tudás, jó kommunikációs 
készségek,

• Önállóság, felelősségvállalás és 
döntéshozatali képesség,

• Interkulturális készségek.

- Megvalósításának kerete az 

EFOP-3.4.2 kiemelt projekt, 

amely az Európai Szociális Alap 

és Magyarország Kormányának 

társfinanszírozásában, közel 7 

milliárd HUF értékben valósul 

meg.
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CAMPUS MUNDI

- A Program keretében kb. 9000 
hallgatónak van lehetősége külföldön 
tanulni (2016-2021. között)

- Támogatás nyerhető:

• Részképzésre,

• Szakmai gyakorlatra,

• Rövid tanulmányútra.

- Magyar felsőoktatás tudatos 
nemzetközi marketingje:

• Külföldi oktatási vásárokon 
való egységes megjelenés,

• Országimázs és felsőoktatási 
intézményeink 
népszerűsítése,

• Statisztikák, háttéranyagok, 
szükséges adatbázisok 
bővítése és nemzetközi 
összehangolása,

• Alumnihálózat kiépítése.
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EURÓPAI OKTATÁSI TÉRSÉG

- Célja a tanulási célú mobilitás és az oktatási lehetőségek kibővítése.

- Különös jelentőséggel bír a digitális készségeket érintő 
kezdeményezések terén.

- Támogatja a fiatalok egész életen át tartó tanulását és munkaerő-piaci 
sikerességét, valamint a pedagógusok digitális felkészültségét.

- Magyarország 2016-ban fogadta el a Digitális Oktatási Stratégiáját.

Forrás:https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/
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EURÓPAI EGYETEMEK HÁLÓZATA

- Célja az Európai Bizottság felhívására az 
„európai egyetem” intézményrendszerének 
megteremtése.

- A pilot projekt 2019 októberében indul, 5 millió 
€ támogatással.

- Az európai egyetemek szövetséget alakítanak 
ki, melyben megvalósul az oktatói, kutatói és 
hallgatói (legalább 50%-os) mobilitás, szabad 
kreditszerzés, tantervek harmonizálása, több 
nyelvű oktatás, intézmények komplementer 
adottságainak kihasználása.

- További cél az európai egyetemek globális 
szintű versenyképességének javítása, a 
legmagasabb szintű minőségbiztosítási elvek 
mentén.

- Magyarország célja, hogy mihamarabb be 
tudjon kapcsolódni a kezdeményezésbe.

Forrás:https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


