Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)
Since its foundation in 1925 the University of Physical Education, Hungary (TE) has made
connection with several internationally acknowledged higher education institutions in the
field of sport sciences all over the world. These relations have more and more significance
for TE in order to be able to meet the challenges on national and international level both.
Currently we have about 40 valid bilateral agreements, most of them are signed under the
Erasmus+ programme, but we have some still active cooperation agreements signed in the
past 25 years for academic exchanges, joint research programmes, scientific collaboration
and development to which the new international credit mobility programme could give a
great boost.
Our professionals, teachers, researchers, students often go abroad to teach, study, do
internship, lecture, do research; owing to them our institution can make new contacts easily.
Our students in bachelor, master and doctoral programmes, teachers, researchers, and
administrative workers are really interested in possibilities to go abroad.
Our incoming students enliven the days at TE, they make forever friendships with Hungarian
students which often become professional relations. Attendance on lectures of incoming
professors is outstanding, as they transmit new knowledge to our students and professionals
both, furthermore several times these lectures draw the attention of our students to
mobility opportunities.
TE, which regained its independency on 1 September 2014, would like to enhance its
international reputation, for which our international professional relations give the
appropriate basis: in Europe we have important collaborations in the United Kingdom, the
Netherlands, Germany, Spain, Italy, Poland, Croatia, Romania, Turkey; in North-America in
Canada and the United States; in Asia in Japan, Taiwan, Singapore, India. Additionally a lot of
students come to our coaching course supported by the International Olympic Committee
not only from Europe and Asia, but from Africa. Our aim is to intensify our cooperation with
the old partners and to find new ones especially in Asia and South-America.
The priority of Asia in our internationalization process is shown by the preparation of a joint
master programme with our Taiwanese partner university which would be a huge step and a
unique opportunity in the field of sport education.
General objectives:





The priority of the Erasmus+ objectives
Take advantage of opportunities given by the Erasmus+ not only in programme
countries but also in partner countries
Enhance the level of programmes in foreign language at our University
Rise the number of incoming and outgoing students, teachers and staff





Development of learning material
Improve the standards of teaching and research at international level
Ensuring the foreign practice for students to help them to enter the job market

If applicable, please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of
international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects
implemented under the Programme. (max. 2000 characters)

The development of a healthy population, which’s keystones are the physical education and
the daily sport, is a main target both in the European Union and all over the world.
University of Physical Education is the centre for this in Hungary where our programmes
ensure the quality teaching of the future professionals in PE and sport, for whom the
experiences gained abroad are inevitable; furthermore there are worldwide recognized
lecturers at our University who usually attend international conferences and participate in
the forming of national and EU sport policy.
Thanks to our professionals our University have been participating in several EU funded
programmes and projects which develop our teachers and students in more ways. In these
projects we have evolved curriculum at European level, educational materials or we teach
European studies at our institution. However among these programmes the most important
for us is the Erasmus+ which agitates the highest number of our students and lecturers, staff
and gives us the opportunity to show ourselves internationally.
Before we had a lot of bilateral agreement which became inactive during the years, so after
getting back our independency we renewed only those which give the legal basis of active
cooperation.
Students are more and more
A hallgatók között a tanulmányi mobilitás mellett a szakmai gyakorlatok külföldön való
teljesítésére is egyre nagyobb igény mutatkozik, így a jövőben új kapcsolatokat kívánunk
kiépíteni külföldi vállalatokkal, szervezetekkel, ahol hallgatóink gyakorlatukat végezhetik.
Egyetemünk ezen felül aktívan fejleszti idegennyelvű on-line képzéseit, amelyek szakmai
továbbképzést nyújtanak azon külföldi hallgatók számára, akik csak rövid időre vagy
egyáltalán nem tudják elhagyni otthonukat.
Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of
your institution (for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda*) in terms of the policy
objectives you intend to achieve. (max. 3000 characters)

A Testnevelési Egyetem szakmai és infrastrukturális fejlesztése lehetővé teszi, hogy a
jövőben egyre több hallgató végezze tanulmányait intézményünkben, ezáltal a sport
területén és a testnevelés oktatásban magasan képzett szakemberek léphetnek a
munkaerőpiacra. Magyarországon a sport kiemelt ágazat, így ezen szakemberek munkájára
nagy szükség van, az ő felelősségük az egészséges életmód elterjesztése, ami azt jelenti, hogy
a TE kiemelt szerepet játszik a jövő, egészségtudatos társadalmának kialakításában,
amelyhez modern és időtálló tananyagra, oktatási eszközökre van szükség, hogy vonzóvá
tegye a sportoló ifjúság és az idősebb korosztály számára is a szakirányú képzettség
megszerzését.
A mobilitásban résztvevők szerepe jelentős abban, hogy európai és világszinten is
közeledjenek a sporttudomány területén oktatott ismeretek, a kutatási eredmények
elterjedjenek. Továbbá ezen hallgatók és személyzet elméleti tudásukat nagyobb mértékben
és többször tudják a gyakorlatban is felhasználni, így bizonyítva annak értelmét, valódiságát.
Egyetemünk információs napokkal, tájékoztatókkal, a honlapon és a közösségi oldalakon való
megjelenéssel hívja fel az egyetemi polgárok figyelmét a mobilitási lehetőségekre. A TE által
a hallgatók számára nyújtott intézményi támogatással tovább növeljük a mobilitási kedvet,
illetve a szakmai elismerés nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók és a személyzet számára
is komoly motivációt jelent.
Mobilitási alapelveink:








Egyetemünk nemre, fajra, származásra, vallásra, identitásra, életkorra,
fogyatékosságra vonatkozóan nem tesz különbséget hallgatói között
Teljes mértékű segítségnyújtás kiutazó és beérkező hallgatók, oktatók, személyzet
számára
Beérkező hallgatók teljes jogú hallgatóként való kezelése, számukra tandíj és egyéb
költségektől való mentesség biztosítása
Kiutazó hallgatóink kiválasztása tanulmányi, tudományos, sport eredményeik és
szakmai és társadalmi tevékenységük, valamint nyelvtudásuk alapján történik
Oktatói és személyzeti mobilitáson az egyetemünk számára legnagyobb eredményt
hozó munkatervvel, nyelvtudással, szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársai
vehetnek részt
Díjmentes idegennyelv-oktatás (beleértve a magyart, mint idegennyelvet is) ki- és
beutazó hallgatóink számára (szaknyelv is)
Oktatók és személyzet számára ingyenes nyelvoktatás biztosítása (szaknyelv is)

Ahhoz, hogy egyetemünk versenyképességét fenn tudja tartani, az oktatási és kutatási
programok és együttműködések támogatása a külföldi egyetemekkel elengedhetetlenek,
hiszen a folyamatos ismeretbővítés az oktatás alapja, amelynek köszönhetően biztos
szakértelemmel rendelkező munkavállalókat engedünk a piacra.
Az állam és az Európai Unió által biztosított források megfelelő alapjai a TE nemzetközi téren
való megjelenésének és szerepvállalásának, de intézményünk törekszik arra, hogy
szolgáltatásainak köszönhetően további tekintélyes összegek álljanak rendelkezésre ilyen
célokra.

