
Összefoglaló beszámoló csoportos mobilitásról 

 

2019.03.03.-2019.03.09. között képzési mobilitás keretében csoportos mobilitás valósult meg 

a spanyolországi Universitat Politècnica de València egyetemre. A Szent István Egyetemről 

a delegáció tagjai voltak: 

 

Dr. Kátai László, egyetemi docens SZIE GÉK 

Dr. Bártfai Zoltán, egyetemi docens SZIE GÉK 

Dr. Daróczi Miklós, egyetemi docens SZIE GÉK 

Dr. Kiss Péter, egyetemi tanár SZIE GÉK 

Dr. Zsidai László, egyetemi docens SZIE GÉK 

Dr. Szabó Márta, egyetemi docens SZIE GÉK 

Kovácsné Lukács Marianna SZIE GÉK 

Sass Erika, Oktatási Igazgatóság, Egyetemi Tanulmányi Hivatal 

 

 
 

A mobilitás célja, illetve a tanfolyam témája a „Kompetenciák fejlesztése a külföldiekkel való 

kapcsolattartásban” volt. 

 

A tanfolyamon több ország képviselői vettek részt: Németország, Franciaország, Olaszország, 

Csehország, Lengyelország. Összesen 40 fő jött el a képzésre, akik az egyetemi képzéseken 

belül különböző intézményi szinteken valamilyen kapcsolatban állnak külföldről érkező 

diákokkal. 

 

A Szent István Egyetem angol nyelvű képzései egyre ismertebbé és vonzóbbá válnak a külföldi 

hallgatók körében. .Igy az egyetemre, azon belül a Gépészmérnöki Karra is az elmúlt években 

egyre nagyobb létszámban érkeznek külföldi hallgatók. A velük való kommunikáció, 

kapcsolattartás új kompetenciák megszerzését és használatát teszik szükségessé. Alapvető, 



hogy a nyelvi készségeket mind oktatói, mind adminisztrációs közegben fejleszteni kell. A 

nyelvi kompetenciákon túl szükséges a kapcsolattartás és kommunikáció mikéntjét a külföldi 

hallgatók igényeihez igazítani. 

 

A valenciai egyhetes képzés fő mottója: „Emberi kapcsolatokon alapuló nemzetközi 

kapcsolatok” volt. A képzés során nemcsak új ismereteket szerezhettünk a nemzetközi 

kapcsolatok napi szintű megvalósításához, hanem a különböző országok egyetemeiről érkező 

résztvevők révén információkat, tapasztalatokat cserélhettünk. 

 

A képzés során különböző csoportbontásban képet kaptunk a Universitat Politècnica de 

València egyetemen működő, nagyon jól szervezett nemzetközi kapcsolatok iroda 

eredményeiről, megismerkedhettünk a spanyol nyelv alapjaival, tanulhattunk a különböző 

kultúrák együttélésének mikéntjéről, a különböző egyetemeken működő nemzetközi irodák 

tevékenységéről, azok tapasztalatairól.  

 

Konkluzióként elmondható, hogy fontos az egyetem számára a szervezett, rendszeres és mobil 

oktatói mobilitási közösség megléte, az oktatás nemzetközivé tételének lehetősége, az 

intézményi „láthatóság”, megismerhetőség javítása külföldiek részére, partnerintézmények 

megléte, és a nemzetközi hallgatók számára elérhető képzések, kreditpontok fejlesztése. 

 


