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ERASMUS + STRATÉGIA
Egyetemünk a 2006/2007-es tanévtől rendelkezik Erasmus Extended University Charterrel.
A 2016/2017-es tanévben 44 intézménnyel volt 46 bilaterális szerződésünk. Fontosnak tartjuk
a kapcsolataink folyamatos bővítését, természetesen a diákjaink és oktatóink, munkatársaink
igényeinek megfelelően.
A partnerintézményeink sokszínűsége lehetővé teszi, hogy oktatóink, munkatársaink és
diákjaink is számos nyelvterületen végezhessenek tanulmányokat, szakmai gyakorlatot,
oktatási munkát, illetve szakmai tréninget.
Hosszú távú, aktív együttműködéseket keresünk, amelyek egyetemünk akadémiai és stratégiai
célkitűzéseinek is megfelelnek.
Az intézményközi megállapodások megkötésének kezdeményezése akadémiai oldalról,
természetesen a hallgatók igényeinek felmérése után kezdődik.
Erasmus Irodánk a kiutazó hallgatókat segíti a célintézmény kiválasztásában, valamint a
Learning Agreement elkészítésében.
A diákoktól 25-30 ECTS teljesítését várjuk el félévenként. Hogy a partnerintézményben
megszerzett minden kreditet elfogadhassunk, még a kiutazás előtt közösen állítják össze
koordinátoraink a diákokkal a tanulmányi programot, hogy véletlenül se merüljön fel a
későbbiekben probléma a kreditek elfogadásával.
Fontosnak tartjuk, hogy ösztönözzük diákjainkat a külföldön végzett tanulmányok
élményének megtapasztalására, hiszen kompetencia- és készségfejlesztés mellett magas szintű
önállóságot is tanulhatnak a kint töltött hónapok alatt.
Fontos szempont, hogy oktatóink szakmai munkájának, kutatási területének megfelelő
intézményekkel vegyük fel a kapcsolatot, ahogy az is, hogy különböző nyelvterületeken
(angol, német, spanyol, olasz, francia, magyar…) végezhessenek oktatási tevékenységet.
A Zsigmond Király Egyetem Intézményfejlesztési Stratégiája alapján a külföldi intézmények
részéről hozzánk érkező megkereséseknek, partnerkapcsolati igényeknek igyekszünk eleget
tenni, megpróbáljuk a lehetőségeket maximálisan kihasználni, az együttműködés révén
fejleszteni szakmai tevékenységünket.
A Zsigmond Király Egyetem kiemelten fontosnak tartja az Erasmus + programban való
részvételt, hiszen a XXI. század Európájában a nemzetköziesedés a modernizáció
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elkerülhetetlen része, amely nélkül az oktatási piacon való részvétel nem lehet teljes értékű és
versenyképes.
A fenti célok minél hatékonyabb elérése érdekében a Zsigmond Király Egyetem igyekszik
fejleszteni a nemzetközi programjait, újabb és újabb együttműködési lehetőségeket keresve az
ország határain túl.
Felkészítés és kreditelfogadás
Minden ösztöndíjat elnyert kiutazó hallgatónak tartunk egy megbeszélést a kiutazással
kapcsolatos előkészületekről. Itt kiemelt fontossággal felhívjuk a figyelmüket a feladatokra,
amelyeket el kell végezniük, természetesen az intézményi és az intézeti koordinátorok
támogatásával és iránymutatásával. Ezek közé tartozik a Tanulmányi Szerződés, azaz a
Learning Agreement, amelyben meghatározásra kerül külföldi intézményben felvett
tanulmányi program, valamint a sikeres teljesítéskor elnyerhető ECTS kreditek. Ezek a
megszerzett kreditpontok a sikeres teljesítés után kötelező érvényűek mind a hazai, mind a
fogadóintézményre, mind pedig a hallgatóra nézve.
A korábbi pontban említett módon a hallgató az intézeti koordinátorával közösen áttekinti a
kint felvett kurzusokat, hogy biztosan illeszkedjen a tanulmányi programjába, és körültekintő
módon állítsa össze a tanulmányi programját.
A partnerintézményekben szerzett érdemjegyek az alábbi minősítési rendszerben kerülnek
elismerésre:
 5 Jeles: A - Kitűnő (kiemelkedő teljesítmény apró hibákkal)
 4 Jó: B - Nagyon jó (átlagszint feletti teljesítmény, egy-két hibával) és C - Jó (alapos
munka, több alapvető hibával)
 3 Közepes: D - Közepes (jó, de alapvető hiányosságai vannak)
 2 Elégséges: E - Megfelelt (a teljesítmény a minimális. kritériumnak felel meg)
 1 Elégtelen: F - Elégtelen (jelentős mennyiségű további munka szükséges)

A kiutazó hallgatóink figyelmét felhívjuk arra, hogy a külföldi partnerintézményekben
elvégzett tanulmányainak itthoni megfeleltetéséhez szükségesek az ösztöndíj kérelméhez
csatolt dokumentumok, így ezeket még a szemeszter alatt készítse elő, hogy a
visszaérkezéskor késlekedés nélkül be tudja nyújtani.
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Természetesen kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a kiutazó hallgatót a célintézményben
szükséges tudnivalókról tájékoztassuk, és az első kézből történő információcsere
előmozdítása érdekében a korábban abban az intézményben tanulmányokat folytató
hallgatókkal közös megbeszéléseket szervezünk. A kiutazó hallgatókat a Nemzetközi Iroda a
külföldi szállások megtalálásában is segíti, a fogadó intézmény koordinátorának és a korábban
kint tanuló hallgatók támogatásával. Utazás előtt emlékeztetjük a hallgatót az utasbiztosítás
fontosságára, és a folytonos kommunikáció elengedhetetlen szükségességére.
Kurzuskatalógus
Kurzuskatalógusunkat

minden

szemeszter

előtt

aktualizáljuk,

amit

kiküldünk

a

partnerintézmények Erasmus Irodájának is az aktuális félév kezdete előtt 3-6 hónappal, ezzel
is

megkönnyítve

leendő

hallgatóink

majdani

kurzusválasztását/kurzusfelvételét.

A

kurzuskatalógusunk kurzusonként tartalmazza a teljes tantárgyi programot, a célkitűzések
megjelölésével, a tantárgy leírásával, a tananyag 14 hetes rendszerbe foglalásával, a kimeneti
követelmények pontos leírásával.
Beérkező diákok integrálása és támogatása
Tisztában vagyunk vele, hogy az Erasmus program sikeres

végrehajtása során

kulcsfontosságú a diákok integrálása a hétköznapokba és az egyetem életébe.
Külföldi hallgatóinknak vezetett buszos városnézést szervezünk, amelyen megismerhetik
Budapestet és a város megannyi kulturális értékét.
A Hallgatói Önkormányzat hagyományszerűen szervez közös programokat a külföldi
hallgatók bevonásával. Asztalitenisz bajnokságokat, romkocsmatúrákat és egyéb szabadidős
tevékenységeket, amelyeknek célja kettős, egyrészről a külföldi diákok jobb beilleszkedését
célozza, másrészről a Zsigmond Király Egyetem hallgatóit igyekszünk ezekkel is motiválni a
programban való részvételre.
A külföldi hallgatók integrálását a Nemzetközi Iroda az egyetem hallgatóiból álló csapattal
közösen, egy mentorprogram keretei között végzi, amely kiterjed a hallgatók szemeszter
közbeni tanulmányi ellenőrzésére is.
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Az Erasmus + program hatása
A Zsigmond Király Egyetem Intézményfejlesztési stratégiájának kiemelt fontosságú célja a
nemzetköziesedés. Hiszünk benne, hogy a XXI. század Európájában a határokon túli
gondolkodás és a nemzetközi szintű oktatás elengedhetetlen ahhoz, hogy egy felsőoktatási
intézmény magas szintű szolgáltatást tudjon nyújtani.
Ennek jegyében a külföldi mobilitások támogatása és fejlesztése magas prioritású az Egyetem
vezetősége számára. Az elmúlt években számos célt elértünk a mobilitási programok
segítségével, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy hallgatóink versenyképesebbek lettek az
Európai Uniós munkaerőpiacon. A tanulmányi és szakmai gyakorlatos mobilitási programot
követően több hallgatónk is külföldi vállalatnál teljes munkaidős állásra tudott szerződni.
A nyelvi nehézségeket legyőzve számos hallgatónknak lehetősége nyílt hazai multinacionális
cégeknél elhelyezkedni.
A program eredményeképpen a mobilitásban résztvevő, beérkező oktatók nemzetközi
Erasmus diákjaink számára is tarthatnak előadást. Az oktatói visszajelzés pozitív volt, és a
diákok is érdekesnek találták az előadást, ahol különböző országokból származó hallgatók
vitathatták meg az előadás kérdéseit.
A beérkező külföldi hallgatók számára az intézményünkben felvett kurzusaikhoz ismétlés
gyanánt, illetve az előismeretek rendszerezéséhez, online kurzusokat ajánlunk. Kifejezetten
önálló tanulásra illetve az ismeretek ellenőrzésére szolgáló interaktív példatárral, szükség
esetén virtuális osztályteremben szervezett konzultációkkal segítjük a tanulmányaikat az itt
tartózkodásuk során.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a hallgatók, akik beiratkoznak ezekre az online
kurzusokra, sikeresebben teljesítik a felvett tárgyakat. Mi sem mutatja jobban az online
kurzusok sikerét, mint a tény, hogy a hazatérő külföldi diákok, a következő félévben kérik,
hogy hadd vegyenek fel további kurzusokat az online felületen. Az online kurzusokat a
külföldi hallgatók saját otthoni egyetemükben is népszerűsítik, a beérkező hallgatók közül
már van olyan, aki ismeri és önállóan jelentkezik az Erasmus Irodában a felvételi kérelmével.

