
Erasmus+ beszámoló a 2. Nemzetközi Kutatók Fejlesztési Hete c. staff week-ről 

 

2019. március 25 és 29. között részt vettünk Spanyolországban, az Andalúziában található 

Granadai Egyetem által szervezett staff week-en, melynek elsődleges célja a fogadóintézmény 

szakmai bemutatása, a kutatócsoportjaik és infrastruktúrájuk megismerése, valamint a 

résztvevő felek közötti nemzetközi kapcsolatok építése volt. A mobilitáson 67 kutató vett részt 

32 országból.  

A Granadai Egyetem alapítása az 1500-as évekre nyúlik vissza. Közel 80 ezer diákkal 

Spanyolország 4. legnagyobb egyetemének számít. Az egyetemnek 5 különböző kampusza van 

a városközpontban, valamint a külvárosi részeken (Centro, Cartuja, Fuentenueva, Aynadamar 

és Ciencias de la Salud), ahol összesen 22 kar 116 tanszéke kapott helyet. Az egyetemi politika 

nagy hangsúlyt fektet a nemzetköziesítésre, melyet jól tükröz, hogy több ezer külföldi diák is 

tanul itt, valamint hogy ez már a második ilyen jellegű staff week az egyetemen, és a tervek 

szerint még idén megvalósul a harmadik is. 

A változatos szakmai programok között szerepelt az egyetem történetének és különböző 

kampuszainak, valamint karainak bemutatása, a granadai tudományos múzeum meglátogatása, 

továbbá hasznos előadásokat hallhattunk a jövőbeni együttműködést segítő európai uniós 

pályázati lehetőségekről. Látogatást tettünk a Tudományos Műszerek Központjában, ahol 

megtekinthettük az egyetem kutatási infrastruktúráját: itt többek között elektronmikroszkópot, 

valamint tömegspektrométert láthattunk működés közben. Ezenkívül egy nagyon szemléletes 

és részletes videót láthattunk az állatházról, ahol a kísérletekhez használt patkányokat és 

zebradániókat tartják és tenyésztik. Sajnos személyes látogatásra a szigorú előírások miatt nem 

volt lehetőségünk. 

A staff week 3. és 4. napján tudományterületenként betekintést nyerhettünk a kutatócsoportok 

működésébe és feltérképezhettük az együttműködési lehetőségeket mind a szervező intézettel, 

mind pedig a résztvevő felekkel. A résztvevőknek - kisebb csoportokra osztva - lehetősége nyílt 

kutatási területüktől függően meglátogatni a Bölcsészettudományi Kar, a Mérnöki Kar, a Jogi 

Kar, a Szépművészeti Kar, valamint az Orvostudományi Kar valamelyikének kutatócsoportjait, 

ahol személyesen is volt lehetőség a kapcsolatépítésre. Nikolett a Bölcsészettudományi Karon, 

Tímea pedig a Mérnöki Karon tett látogatást. 

Az Erasmus+ út mind szakmailag, mind pedig kapcsolatépítés szempontjából hasznosnak 

bizonyult. Úgy gondoljuk, hogy a Granadai Egyetemen tett látogatásunk által hozzájárultunk 

az intézményeink közötti közvetlen kapcsolat kialakításához, mely elősegítheti a jövőben a 

Szent István Egyetem hallgatói és dolgozói számára is, hogy szakmai tapasztalataikat, valamint 



tudásukat a Granadai Egyetemen gyarapíthassák. Ezenkívül a többi résztvevővel is sikerült 

személyes kapcsolatokat kialakítani, mely remélhetőleg elősegíti a jövőbeni együttműködést. 

Ezek közül kiemelendő a Kirgizi Nemzeti Agrár Egyetem, a Kambodzsai Egyetem, a Kairói 

Egyetem, valamint az ukrajnai Borys Grinchenko Egyetem, melynek képviselői rendkívül 

nyitottak voltak a jövőbeni együttműködésre.  

 

Az Erasmus+ mobilitási programban részt vett: 

Dr. Mihály Nikolett 

Dr. Kollár Tímea 

 

 
A történelmi egyetemi épületek megismerése 

 



 

 
A „Tudomány, város és változás” című kiállítás bemutatása az egyetemen 

 



 
A tudományos múzeum meglátogatása 

 

 
A kirgiz kolléganőkkel 



 
Búcsúkoncert az egyetemen 

 
A két magyar résztvevő 


