Erasmus Mundus közös mesterképzések
2017-es pályázati eredmények – hazai koordinálású és részvételű projektek
A képzés címe

Erasmus Mundus Masters
Program in Public Policy Mundus MAPP

Docnomads+ Documentary
Filmdirecting EMJMD

TEMA+ European Territories:
Heritage and Development

Rövidítés

MUNMAPP

DOCNOM

TEMA+

Hazai intézmény

Közép-európai Egyetem

Szerep

Rövid leírás, honlap

Koordinátor

A képzés a közpolitika, az azzal kapcsolatos gondolkodás globális
kihívásaira kíván választ adni. A képzésben részt vevő hallgatók
olyan tudást és készségeket szerezhetnek meg, amelyek
segítségével aktívan részt vehetnek olyan nemzetközi közpolitikai
problémák megoldásában, mint. pl. a klímavédelem vagy a
terrorizmus.
http://www.mundusmapp.org/

Színház- és Filmművészeti
Egyetem

Koordinátor

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Koordinátor

A DOCNOMADS+ képzés dokumentumfilm-rendezőket képez,
egyike az első művészeti területen működő Erasmus Mundus
képzéseknek, de nem csupán a szakma professzionális oldalára
fókuszál, hanem látásmódot, egyéni világlátást alakít ki a
résztvevőkben. A három országot (Magyarország, Belgium és
Portugália) érintő képzés során a hallgatók saját látásmódot, stílust
alakítanak ki magukban és egy sor szociális készséget sajátítanak el.
http://www.docnomads.eu/
Az angol és francia nyelven indított interdiszciplináris képzés az
identitás alakulásának különböző szintjeit vizsgálja és tanítja, a
középpontjában az európai kulturális örökség áll, de a megközelítés
több aspektusból történik: regionális, nemzeti vagy globális
irányból. A hallgatók kötelező szakmai gyakorlaton és kiegészítő
kurzusokon vesznek részt a nacionalizmus, a bevándorlás, a
komparatív történetírás vagy a digitális örökség témájában.
http://mastertema.eu/

Masters in Environmental
Sciences, Policy, and
Management

A MESPOM arra készíti fel a hallgatóit, hogy a környezeti
fenntarthatóság komplex kihívásaira legyenek képesek megoldást
találni, mindenekelőtt nemzetközi kontextusban. Az inter- és
multidiszciplináris képzés átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket
kínál, hogy a végzettek képesek legyenek rendszerszintű elemzések
elvégzésére, átfogó látásmód kialakítására és különböző környezeti
problémák megoldására, szem előtt tartva a társadalmi
vonatkozásokat is.
http://mespom.eu/

MESPOM

Közép-európai Egyetem

Koordinátor

EMJMD Image Processing and
Computer Vision

IPCV

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem

Partner

http://www.u-bordeaux.com/Education/International-StudyOffer/Masters/Image-Processing-and-Computer-Vision-IPCV

GEMMA: Master's Degree in
Women's and Gender Studies

GEMMA

Közép-európai Egyetem

Partner

http://masteres.ugr.es/gemma/

Central and East European,
Russian and Eurasian Studies

CEERES

Budapesti Corvinus Egyetem

Partner

http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/centraleasteuropeanrus
sianeurasianstudies/

Choreomundus - International
Master in Dance Knowledge,
Practice and Heritage
(Choreomundus)

CHOREO

Szegedi Tudományegyetem

Partner

https://www.ntnu.edu/studies/choreomundus

