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CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) közép-európai mobilitási 

program, amelynek célja, hogy közép- és kelet-európai országok felsőoktatási intézményei között 

megkönnyítse az oktatói és hallgatói cserét. A tavaszi szemeszterben lehetőség van, freemover 

mobilitásban történő részvételre, amely kiváló lehetőséget biztosít tapasztalatcserére olyan ország 

intézményében, amellyel a hazai intézménynek nincs partnerkapcsolata. Ebben az esetben a 

pályázatot közvetlenül a választott ország CEEPUS nemzeti irodájához kell benyújtani, szakmai 

programmal és önéletrajzzal együtt, továbbá egy az adott országban található felsőoktatási intézmény 

fogadónyilatkozatával.  Az ösztöndíjat a választott intézmény országának CEEPUS irodája folyósítja. Ez 

esetemben a horvát nemzeti iroda volt. 

A pályázat benyújtása előtt a Split-i Egyetem (University of Split)  Gazdaságtudományi Karával vettem 

fel a kapcsolatot, amelyen belül Szaknyelvi Tanszékhez (Department of Business Foreign Languages) 

irányítottak. A Tanszékkel való egyeztetés után a  Kar Ceepus koordinátora megküldte számomra a 

fogadó nyilatkozatot, amit fel tudtam tölteni a pályázatomhoz. 

A Split-i Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1971 óta létezik önálló intézményként. Jelenleg 

Horvátország második legnagyobb gazdaságtudományi képzését nyújtja. Jelenleg a Karnak kb. 3000 

hallgatója van. Alapszakos és mesterszakos képzésen kívül szakirányú továbbképzéseket, illetve 

doktori programokat is indítanak. 

Az alapszakon három fő irányban hirdetnek képzéseket, ezek gazdaságtudomány, üzleti tanulmányok 

és turizmus. Ezekhez az alábbi képzések tartoznak:  

 Gazdaságtudomány: Nemzeti és nemzetközi gazdaságtan, Pénzügy, Regionális gazdaságtan;  

 Üzleti tanulmányok: Menedzsment, Marketing, Pénzügyi menedzsment, Számvitel és 

Könyvvizsgálat, IT Menedzsment, Vállalkozástan; 

 Turizmus: Turizmusmenedzsment, Vendéglátás-menedzsment. 

Mesterszakokon az alábbi képzések futnak: 

• Gazdaságtudomány: Nemzetközi gazdaságtan és európai integráció, Gazdaságpolitika és 

pénzügyi piacok; 

• Üzleti tanulmányok: Menedzsment, Marketing, Pénzügyi menedzsment, Számvitel és 

Könyvvizsgálat, IT Menedzsment, Vállalkozástan; 

• Turizmus: Turizmus- és hotelmenedzsment. 



A Kar technikai felszereltsége minden igényt kielégít, minden terem számítógéppel és projektorral 

felszerelt.  

A mobilitás keretében hat órát tartottam, a kollégákkal történő előzetese egyeztetés alapján. Ezek 

közül foglalkoztam a folyamatleírás témakörével különböző gazdasági témákhoz illesztve, úgy mint 

toborzás, álláspályázat, gyártási folyamat, illetve újrahasznosítás. Ebben az esetben az anyagot a 

hallgatók évközi tantervéhez illesztettem, kiegészítve youtube videókkal.  Két órát tartottam a 

pénzügyi szókincs témaköréhez kapcsolódóan, érintve a banki szolgáltatásokat, a hitellel kapcsolatos 

fogalmakat és a vállalatfinanszírozást. A következő két órában motivációval és üzleti etikettel 

kapcsolatban tartottam órát. A hallgatók mindegyik esetben motiváltak voltak, annak ellenére, hogy a 

nyelvi képzés nagy létszámú csoportokban történik. Ugyanakkor pozitívum , hogy az alapképzésben 3 

félév szaknyelvi kurzus kötelező.  Az első két félévben heti 3 órában, majd heti 4 órában, a  4. és 5. 

szemeszterben pedig kreditpontért szabadon választható a nyelv. A Kar rendelkezik Szaknyelvi 

Tanszékkel, a  szaknyelvi órákat ők látják le. A heti 3, ill. 4 óra tömbösítve lehet, hogy nem a legjobb 

megoldás, de legalább nyelvi képzésben részesülnek a hallgatók. Az órákon a szakok szintjéhez igazítva 

a Business Result című sorozatot használják, amely az Oxford Kiadó gondozásában megjelent hat 

kötetből (elementary – advanced) álló üzleti kommunikációs készséget fejlesztő tankönyvcsalád.  

A Split-i Egyetem többi karán is a nyelvoktatást a karhoz rendelt nyelvi tanszék látja el. 

A kollégákkal való tapasztalatcsere, illetve az oktatási élményeim alapján a mobilitásban való 

részvételem rendkívül hasznos volt. Bízom benne, hogy a szaknyelvoktatás nálunk is előbb-utóbb az 

alapképzések szerves része lesz. 
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