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Mi az, hogy Európai Egyetemek (European Universities 
Initiative)? Hogy kapcsolódik ide az EDUC? 

2017-ben az Európai Bizottság egy olyan elképzelést fogalmazott meg, amely az európai egyetemek 
közti diszciplináris, fizikai, infrastrukturális határokat hivatott lebontani. Az így létrejövő új szövetségekre 
tervezi építeni az Európai Bizottság a felsőoktatás európai finanszírozását a jövőben. A 17 nyertes 
partnerszövetségből az EDUC (European Digital UniverCity) az egyik nyertes pályázó, amelynek a PTE-
n kívül 4 országból tagja még 5 egyetem. Magyarországról a PTE-vel együtt 5 felsőoktatási intézmény 
kezdte meg a közös munkát 2018 őszétől. 

Mi az EDUC víziója ezen belül? 

Fontosnak tartjuk átláthatóvá és ténylegesen átjárhatóvá tenni a képzési struktúráinkat. Ezen felül a 
Bologna-folyamat támogatásával szeretnénk személyre szabott tantervekbe épülő sokrétű digitális és 
fizikai mobilitási lehetőségeket biztosítani, ahol a hallgatók ténylegesen egy európai egyetem 
polgárainak érezhetik magukat.  

Ennek az új egyetemi szövetségnek mely egyetemek 
pontosan a tagjai?  

A Pécsi Tudományegyetem mellett a brno-i Masaryk Egyetem, a párizsi Nanterre Egyetem, illetve a 
szintén francia Rennes I Egyetem, a német Potsdami Egyetem, valamint az olasz Cagliari Egyetem. A 
szövetségről, illetve a partneregyetemekről bővebb információt itt talál, illetve jelen vagyunk már a 
Facebook-on, az Instagram-on és a Twitter-en is, de fontos tudni, hogy ezekre a felületekre a projekt 
előrehaladtával folyamatosan lesznek információk és friss lehetőségek feltöltve, azaz most, a projekt 
kezdetén még ez is kezdeti stádiumban van.  
 

Oktatóként hogyan vehetek részt? 

Ez az együttműködés nem csak az egyetemek és vezetőik közti kapcsolatra épít, hanem az 
intézmények minden részegységének kooperációjára. Ezáltal az oktatók számára egy olyan közösséget 
szervezünk, ahol megoszthatnak szakmai tapasztalatokat, közösen dolgozhatnak az európai 
egyetemek oktatásfejlesztésén, vagy új kutatási projektek kidolgozásán – ez rendszeres, rövidebb, 
intenzív, online és fizikai találkozók keretein belül valósulna meg (pl. staff week, oktatásfejlesztési 
tréningek, szakmai szemináriumok). Az egyetemek számítanak oktatóikra abban, hogy segítenek 
megalkotni olyan oktatók-hallgatók igényeire szabott képzési terveket és virtuális modulokat, amelyből 
mindegyik célcsoport profitálni tud. 

Oktatóként a projektekben való részvétel anyagi 
kompenzációval jár?  

Az EDUC projektekbe való bekapcsolódás többféle anyagi kompenzációval is járhat: 
 

https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.instagram.com/educunivercity/
https://twitter.com/EDUCUniverCity
https://educalliance.eu/
https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.instagram.com/educunivercity/
https://twitter.com/educunivercity
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• A kezdeményezés lényegi eleme új típusú mobilitások, online tanulási és tanítási eszközök 
fejlesztése, bevezetése és használata. Ebben a munkában biztosan számítunk az oktatóinkra és 
forrás is rendelkezésre áll az ilyen munka honorálására. 

• A PTE már most is piacvezető hazánkban a nyári- és téli egyetemi rövidképzéses kínálatával, ezt 
az EDUC szövetségen belül tovább szeretnénk bővíteni. Ezen kurzusok oktatását is külön 
honoráljuk. 

• Általánosságban igaz, hogy az Európai Bizottság a jövőben számos pályázati forrást kifejezetten 
az Európai Egyetemek szövetségi hálózatainak hoz létre, és ezek a hálózatok előnyt fognak 
élvezni a közösségi pályázatokon. Így a szövetségen keresztül pályázva is juthatnak az oktatók 
külön forrásokhoz új projektek megvalósításához. 

Milyen módon támogatja a projekt a kutatást?  

Az Európai Bizottság egyik célja az Európai Egyetemek projekttel, hogy a kutatási együttműködések 
támogatását, különböző pályázatokat és granteket kifejezetten a hálózati együttműködésekre 
szabjanak. Lesznek pályázatok, melyek kizárólag a szövetségen keresztül érhetők el, de általában is 
igaz, hogy előnyben részesíti azokat az együttműködéseket a Bizottság, amely a hálózatokból nő ki. Az 
oktatóknak a program részeként már az alapképzések alatt lehetőségük van egy új kurzus keretein belül 
megismertetni a hallgatókat a kutatással és kritikai gondolkodással, amely hasznos előszobája lehet a 
későbbi kutatási projekteknek. Ezen felül az EDUC egyik célkitűzése közös nevezőre hozni az oktatást 
és kutatást, azaz a kettő összehangolásában rejlő hosszútávú közös megoldások előkészítése. A 
kutatás iránt érdeklődő oktatók továbbá szabadon csatlakozhatnak az EDUC-on belül már meglévő 
kutatásokhoz, vagy elindíthatnak új kutatást, a projekt által fontosnak tartott, európai értékeket szem 
előtt tartva kidolgozott kutatási területek mentén.  
 

Egyetemi dolgozóként milyen lehetőségeim vannak? 

Az EDUC szövetség fontos célja, hogy a dolgozói számára egységes belső képzési rendszert 
dolgozzon ki, amelyhez egy közös oklevél-rendszert is kifejleszt. Ez elengedhetetlen lesz a szövetségen 
belüli egységes dolgozói életpályamodell kialakításához. 
A program egy olyan egységesített felületet hoz létre, amely mind a hat egyetem számára átlátható és 
hozzáférhető nem csak a hallgatók, hanem az oktatók és dolgozók számára is. A különböző 
adminisztratív és tanulmányi (nemzetközi irodák és tanulmányi osztályok) részegységek közötti bizalmi 
kapcsolat teszi lehetővé, hogy dolgozói folyamatosan tudjanak a projekt népszerűsítésén és 
kivitelezésén közösen dolgozni. Ezeket a munkafolyamatokat hivatottak segíteni a dolgozóknak 
biztosított képzések saját nyelven és angolul, illetve direkt nyelvtanfolyamok az ún. tandem-módszerre 
épülve. A keretrendszernek és együttműködésnek ugyanúgy része rövidtávú mobilitásban való 
részvétel a nyelvtanulás elősegítése céljából. 

https://www.facebook.com/educunivercity
https://www.instagram.com/educunivercity/
https://twitter.com/EDUCUniverCity

