
 
 

 

Küldetésnyilatkozat 
 
 
A Széchenyi István Egyetemet 1968-ban alapították, kilenc kara van, körülbelül 14.000 a hallgatói 

létszám (nappali, táv és levelező tagozat) 37 BSc, 39 MSc és 5 PhD szakon. A 90-es évek végétől kezdve 

az Egyetem minden szervezete érintett nemzetköziesítésben, amikor is az első megállapodásokat 

kötöttük különböző nemzetközi oktatási programok keretében. Így az egyetem több éven keresztül részt 

vett mind a bejövő mind a kimenő hallgatói, oktatói és dolgozói mobilitásban. 
Az egyetem egy rugalmas és minőségi felsőoktatást szolgáló stratégiát alakított ki, az érdekeltek 

követelményeinek megfelelően, mind hazai és nemzetközi szinten. E stratégia támogatásának érdekében 

képzéseink egy részét angol nyelven folytatjuk. Nemzetközi oktatási programokban történő 

részvételünket jó lehetőségnek tekintjük, hogy elősegítsük a nemzetközi oktatási környezetet - magyar 

és külföldi diákok, előadók számára egyaránt annak érdekében, hogy vonzó munkaerőnek számítsanak 

a hazai és európai munkapiacon. 

Az egyetem szándéknyilatkozata egy nemzetközi perspektívában határozza meg a fő feladatokat - 

oktatás, kutatás, szolgáltatások & fejlesztés. Nemzetközi hálózatot építettünk ki annak érdekében, hogy 

részesei legyünk a nemzetközi folyamatoknak és akcióknak egy multikulturális környezetben. 

Tervezzük, hogy új partnerségeket alakítunk ki a több EU és nem EU országokkal. Mivel egyetemünk 

fő profilja a műszaki tudomány, elsősorban ilyen partnereket keresünk. Gyakorlati okok miatt az 

egyetem az európai kapcsolatokat részesíti előnyben. 

Politikánk az új tudás és kompetenciák megszerzését, transzferét és felértékelését célozza meg. 

Küldetésünk visszatükröződik a hallgatói mobilitásban, az ECTS garantált és átlátható használatában, 

az aktív személyzeti mobilitás ösztönzésében és a nemzetközi oktatási projektek támogatásában, a 

nemzetközi intézményi együttműködésekben, a hazai tantervek és a hazai intézmény 

nemzetköziesítésében. Elkerülve a megkülönböztetést, célunk, hogy a bejövő diákokat olyan 

szakcsoportokba integráljuk, ahol magyar és külföldi diákok egyaránt megtalálhatóak. A bejövő 

nemzetközi diákok jellemzően a kollégiumban laknak, ahol a magyar-nemzetközi tanulmánykörnyezet 

részét képzik. Az egyetem mentorokat is biztosít számukra, akik tapasztalt diákok, és segítenek a 

logisztikai és gyakorlati problémák megoldásában. 

Az egyetem minőségbiztosítása több összetevőből áll. Fő célunk, hogy az érdekelt felekkel közösen 

felmérjük és javítsuk az oktatás minőségét. Rendszeres elégedettségi felméréseket végzünk a diákok és 

dolgozók körében az oktatásról és mobilitásról, az eredményeket pedig a honlapon publikáljuk. A 

felmérések eredményeit a tanulmányok és gyakorlatok minőségének felmérésére használjuk. Az 

egyetem által kínált szakokat a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálja felül rendszeresen. Jól 

felkészült nemzetközi munkatársakkal és hallgatói mentorokkal rendelkezünk, akik a bejövő és kimenő 

hallgatók elégedettségének minőségét garantálják. 

Majdnem minden szakon belül ajánlott a gyakorlat végzése egyetemi tanulmányok során. Az oktatók a 

rendelkezésre álló nemzetközi kapcsolataikkal segítik megtalálni a megfelelő céget azoknak a 

diákoknak, akik külföldön szeretnék eltölteni gyakorlatukat. 

A következő időszakban a hallgatói mobilitást (minden szinten) továbbra is lényeges elemnek tartjuk. 

A már meglévő és jövőbeli EU és nem-EU együttműködéseinkben ezután is fontosnak tartjuk az 

átláthatóságot, egyenlőséget és őszinteséget, melyek szavatolják a hatást. Másik különös jelentőséggel 

bíró érdekünk az oktatói mobilitás és a nemzetközi együttműködésért felelős adminisztrációs személyzet 

szakmai továbbképzése. Az oktatók és szakértők küldése és partnerintézményeinkből fogadása a záloga 

a további együttműködési lehetőségeinknek. Amennyiben lehetőség van rá, karainkat ösztönözzük, 

hogy indítsanak kettős/többes diplomát adó képzéseket. 



Tovább biztatjuk a diákjainkat és személyzetünket, hogy vegyenek részt nemzetközi projektekben, 

mivel ez az egyetemnek fontos stratégiai célja, mely jelentősen elősegíti a nemzetközi tevékenységek 

hosszú távú fejlesztését. Ennek érdekében az egyetem különböző módokon nyújt segítséget az érintett 

diákoknak és munkatársaknak megkülönböztetés nélkül. A Nemzetközi Programok Központ speciális 

információs szolgáltatásainak és információ közvetítésének köszönhetően a diákok és a munkatársak 

naprakész híreket kapnak a közel 150 partnerintézményből álló nemzetközi hálózatunkkal, vagy egy 

lehetséges nemzetközi projekttel kapcsolatban. 

Az egyetem által ajánlott további pénzügyi lehetőségeket szintén fontos szerepet játszanak abban, hogy 

elősegítsék részvételünket nemzetközi szintű projektekben. A pénzügyi támogatások nemzetközi 

konferenciákon történő megjelenést, professzionális nemzetközi szervezetek tagsági díjait célozzák 

meg, illetve az egyetem saját kutatási finanszírozási alapja biztosítja a támogatott projektek nemzetközi 

beágyazódását. 

 

A Széchenyi István Egyetem olyan stratégát állított fel, melynek kifejezett szándéka, hogy az 

oktatásban humán erőforrásait emberségesen, szaktudással és hatékonyan fejlessze, a kutatást 

egyedülálló területi kihívásokra alapozott nemzetközi színvonalra emelje, bátorítsa azokat a 

társadalmi megmozdulásokat, programokat, melyek egy-egy helyi probléma megoldására 

irányulnak, és elősegítse a nemzetközi cseréket az Európai Unión belül és másik országokkal. 

A stratégiával kapcsolatban arra számítunk, hogy hozzájárul a hazai egyetem 

nemzetköziesítéséhez, növekedik a külföldi bejövő diákok száma és a hazai diákok kiutazó 

száma, elősegíti a projekteken keresztül külső pénzügyi alapok megszerzését, és végső 

eredményképpen az eredményeket a világ számára elérhetővé tehetjük. 

A stratégia szerint tevékenységeink szerves része, hogy előremozdítsa pozíciónkat a 

nemzetközi tudományos közösségben. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy több lehetőséget 

kínáljunk hallgatóink számára, hogy EU állampolgárokként belefolyhassanak az országon 

kívüli kutatásba és oktatásba, illetve a külföldi diákok számára tevékenységüknek érdemben 

megfelelő környezetet biztosítsunk.  

Szintén feladatunknak tekintjük a nemzetközi kötelezettségek területi alapú rangsorolását, 

azaz elsősorban egyetemközi kapcsolatainkat-hálózatainkat kívánjuk hatékonyan támogatni. 

Stratégiánk az alábbi kezdeményezéseket tartalmazza: 

 Külföldi mobilitás és tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése hallgatóinknak, 

dolgozóinknak, nemtől, vallási vagy nemzeti hovatartozástól függetlenül 

 Új finanszírozási lehetőségek felkutatása a nemzetközi tevékenységekhez, cserékhez. 

 Regionális együttműködések középpontba helyezése – amennyire lehet - más EU vagy 

nem EU országokkal történő közös munka során. 

 

A legfontosabb prioritások: 

 

- Az oktatás és kutatási tevékenység nemzetközi szintű láthatóvá tétele, illetve a 

nemzetközi elismertség folyamatos fokozása 

- Az angol nyelvű szakok számának növelése BSc, MSc, PhD és szakirányú 

továbbképzés szintjén. 

- A beérkező hallgatók számának növelése az egyetem vonzóbbá tételével. A beérkező 

hallgatók aránya jelenleg 0,5 %. Célunk, hogy nemzetközi oktatási programok 

segítségével a Leuveni cél közelébe emelkedjen. 

- A kiutazó hallgatók számának növelése az érdeklődés felkeltésével a programok, 

tanulmányok és nyelvi fejlődés irányában 

- Kiutazó hallgatók esetében a  külföldön teljesített tárgyak elfogadásának 

megkönnyítése 



- A hazai fogadó mentorok, oktatók és adminisztratív személyzet számának növelése, 

részvételi szándékuk elősegítése 

- Külföldi projektekben résztvevő oktatók, munkatársak szakmai elismerésének 

növelése 

 


