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FÉLÚTON AZ EDUC  
(EUROPEAN DIGITAL UNIVERCITY) 

 

Az EDUC Szövetség az Európai Bizottság azon kezdeményezésének eredménye, amelynek keretében 

az utóbbi években Európában számos felsőoktatási szövetség jött létre. Az összesen 85 millió eurós, 

tehát mintegy 28 milliárd forintos költségvetésből dolgozó konzorciumokba tömörült felsőoktatási 

intézmények témacsoportokon dolgoznak. Magyarországról 11 intézmény vesz részt a munkában, 

köztük 2019 óta a Pécsi Tudományegyetem. 

Digitális kampuszfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen az EDUC Szövetség 

keretein belül: 

 

 

Az EDUC Szövetség hosszú távú céljai: 

• az európai felsőoktatás megújítása és versenyképessé tétele 

• nemzetköziesítés, az EDUC-koncepció fejlesztése 

• egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszer kiépítése a partneregyetemek között 

• a tagegyetemek képzési struktúrájának összehangolása és átjárhatóvá tétele 

• egy új, EDUC online campus kiépítése 

• virtuális és fizikai mobilitásra épülő oktatás kialakítása 

• az öt ország nyelvének és kultúrájának beépítése egymás tananyagába – a közös identitás 

kialakítása 

• EDUC oktatói és hallgatói közösség kiépítése  

https://educalliance.eu/
https://www.youtube.com/embed/kf41Vk5zu2U?feature=oembed
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Az EDUC Szövetség konzorciumának tagjai: 

• University of Potsdam (Németország) –  

a konzorcium vezetője 

• University of Cagliari (Olaszország) 

• Masaryk University (Csehország) 

• University of Rennes 1 (Franciaország) 

• University Paris Nanterre (Franciaország) 

• Pécsi Tudományegyetem  

 

 

A következő videóban Dr. Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatója, az EDUC 

intézményi szakmai vezetője mutatja be az EDUC működését és hosszú távú céljait: 

 

 

 

https://educalliance.eu/member/potsdam
https://educalliance.eu/member/cagliari
https://educalliance.eu/member/muni
https://educalliance.eu/member/rennes
https://educalliance.eu/member/nanterre
https://www.youtube.com/embed/cZ3aD2Ti_UI?feature=oembed
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Az EDUC Szövetség eddig elért eredményei: 

 

EDUC online bemutatkozó esemény: 

Az EDUC Szövetség első online eseményére 2020. december 1-én került sor, amelyen a szövetség 

bemutatkozása mellett az EDUC által biztosított képzések, programok, oktatási és kutatásfejlesztési 

lehetőségek részletezésére került sor. A teljes videó az alábbi Facebook-linken megtekinthető. 

  

https://www.facebook.com/educunivercity/videos/944350406090903/
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Gap Year Ösztöndíj:  

2021. tavaszi félévében 3 francia hallgató tanult a PTE-n az EDUC Gap Year Ösztöndíj fizikai 

mobilitásának keretében. A hallgatók motivációit tartalmazó beszámolók az alábbiakban tekinthetők 

meg: 

 

 

EDUC-SHARE: 

Az EDUC-SHARE az EDUC Szövetség azon kutatási és fejlesztési része, amely a Horizon 2020, az EU 

legnagyobb kutatási és innovációs programjának keretében, az Európai Bizottság által indított 

“Tudomány a társadalommal és társadalomért” (“Science with and for the Society” - SwafS) című 

felhívás nyertes pályázataként valósul meg. 

Az Erasmus+-ra épülő EDUC-SHARE azzal a céllal jött létre, hogy az EDUC Szövetséget teljes 

mértékben integrálja az egyetemi rendszerekbe, így a szövetség oktatási, kutatási, innovációs, valamint 

a társadalmi felelősségvállalás szempontjából is betöltheti az európai értékrend szerinti küldetését.  

A University of Rennes 1 által koordinált három évre szóló kezdeményezés 2021. március 12-én indult 

el. 

Az EDUC-SHARE fő céljai:  

• hosszú távú kutatási és innovációs terv megvalósítása 

• a kutatási infrastruktúra fejlesztése és megosztása  

• a nagyközönség (különösen a fiatalok) tudományos életbe való minél hatásosabb bevonása 

• a területi ökoszisztémák és kapcsolataik megerősítése 

• az állandó fejlesztési folyamatoknak az emberi erőforrások szempontjából történő elosztása  

• kutatók és ügyintézők (nem oktatói dolgozók) számára szervezett soft skill-gyakorlatok 

fejlesztése 

 

 

 

https://educalliance.eu/student/whatwedo/gapyear
https://www.youtube.com/embed/HDhqKTRcqXU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/f-_nKoY1guI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/NXQUTWdkBQk?feature=oembed
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Az EDUC Szövetség által nyújtott lehetőségek: 

oktatóknak:  

• EDUC Academy – digitális kurzusfejlesztési lehetőség, e-learning platform (Moodle) 

használata, folyamatos szakmai konzultációs lehetőséggel 

• szakmai partnerkapcsolatok fejlesztése  

• tematikus szemináriumokon való részvétel 

• nyelvi képzések 

• jógyakorlat tréningek 

hallgatóknak: 

• ösztöndíjlehetőségek virtuális és fizikai mobilitás keretén belül (pl. rövid távú intenzív 

programok, Gap Year Ösztöndíj) 

• készségek fejlesztése és szakmai kapcsolatrendszer kiépítése 

• az EDUC hallgatói közösségében való részvétel  

• tematikus szemináriumokon való részvétel 

• EDUCARDS – európai diákigazolvány  

• nyelvi képzések 

a PTE nem oktatói dolgozóinak: 

• fizikai és virtuális tréningek, képzések 

• nyelvi képzések 

• jógyakorlat tréningek 

 

A PTE Központi EDUC Irodájának elérhetősége: 

Központi EDUC e-mail cím: educ@pte.hu 

Telefonszám: 06 72 501 500/12424 

EDUC weboldalak és közösségi média oldalak: 

• A PTE EDUC weboldala: https://pte.hu/hu/educ 

• EDUC weboldal: https://educalliance.eu/ 

  

https://pte.hu/hu/educ
https://educalliance.eu/academicstaff/
https://educalliance.eu/student/
https://educalliance.eu/nonacademicstaff/
mailto:educ@pte.hu
https://pte.hu/hu/educ
https://educalliance.eu/
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Az EDUC közösség Facebook csoportjai:  

• EDUC Facebook oldal: https://www.facebook.com/educunivercity 

• hallgatóknak: https://www.facebook.com/groups/331691031364602 

• oktatóknak: https://www.facebook.com/groups/354952418971810/ 

• adminisztratív dolgozóknak: https://www.facebook.com/groups/341365720553412/ 

EDUC LinkedIn oldal: https://www.linkedin.com/company/european-digital-univercity/ 

 

A jövőben is azon dolgozunk, hogy egyre több hallgatónak és egyetemi oktatónak/dolgozónak legyen 

lehetősége részt venni az EDUC Szövetség képzéseiben, programjaiban és ezáltal egy erős, egységes 

EDUC közösség valósulhasson meg. 

Az EDUC Szövetség aktuális lehetőségeiről és híreiről a jövőben is folyamatosan tájékoztatjuk a PTE 

közösségét.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.facebook.com/groups/331691031364602
https://www.facebook.com/groups/354952418971810/
https://www.facebook.com/groups/341365720553412/
https://www.linkedin.com/company/european-digital-univercity/

