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PTE Modell - Rövid ciklusú képzési programok
a pandémia előtt
Az elmúlt 5 évben a rövid ciklusú, térítésköteles nemzetközi programok széles 
választékát fejlesztettük ki
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KAPCSOLATÉPÍTÉSI, 
ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK: 

• Konferencia részvétel 
(NAFSA, EAIE, APAIE, IIE)

• Egyetem látogatások 
(class visits)

• Egyetemi delegációk 
fogadása

• Study Abroad Fairs





Fordulópont – COVID helyzetre való reagálás

2020. március  - veszélyhelyzet kihirdetése, home-office
bevezetése

• Állapot:
– PTE-n tanulmányokat folytató study abroad hallgatók 

– 11 nyári egyetem előkészítve (350 hallgató, 4 kontinens)

– őszi szemeszterre szóló study abroad hallgatói jelentkezések 
visszaigazolása

• Reagálás:
– információszerzés, piackutatás

– rezíliens hozzáállás: változásokban rejlő lehetőségek felkutatása, 
megragadása, programok átszervezése



A PTE Modell változása
Online kapcsolatépítési és értékesítési csatornák, virtuális programok kifejlesztése
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Online megbeszélések 
(APAIE)

Webinarok ( EAIE, IIE, 
Via TRM)

Online konferenciák 
(EAIE, NAFSA)

EAIE Expert Group, 
LinkedIn

Virtual Study Abroad 
Fair

Online konzultáció

Online Orientáció

Virtual Coffee Break
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Online tréning

Online nyári 
egyetem

Virtual Internship
Program

Online Study 
Abroad Program

COIL

Online workshop

Online téli 
egyetem



Virtuális programok– Új módszertan

Megújult programterv 
• tanórák hossza, mennyisége
• időeltolódás

Oktatás
• Interaktivitásra építve (oktató – megváltozott szerepkör, 

hallgató – aktív résztvevő)
• Virtual Coffee Break, Consultation Time

Közösségi programok  - Cél: közösségépítés az online térben
• Magyar és külföldi mentorok aktív bevonása –

megváltozott feladatok
• Team Building Session, Intercultural Evening, Music Night
• Virtual Sightseeing, Online Cooking Show

Kihívások:
• eltérő időzónák
• hallgatók aktív bevonása (visszahúzódó hallgatók)





A megváltozott PTE Modell - Hosszútávú hatások

Rezíliens hozzáállás 
megtartása – megváltozott 

lehetőségekhez való 
alkalmazkodás, nyitottság

- blendid program (EDUC)

Online kapcsolatépítési 
és értékesítési 
tevékenységek 

alkalmazása napi szinten 
(Teams, Zoom)

A nemzetközi képzési 
portfolió és az 

együttműködési 
lehetőségek bővítése 

Virtuális rövid ciklusú 
programok megtartása és 
fejlesztése (study abroad, 
COIL, nyári egyetem, téli 

egyetem) 



Köszönöm szépen a figyelmet!
pozsgai.gyongyi@pte.hu


