Erasmus szakpolitikai nyilatkozat
Általános stratégia
A Testnevelési Egyetem (TE) 1925-ben történt alapítása óta számos nemzetközileg elismert
sporttudományokkal foglalkozó felsőoktatási intézménnyel létesített kapcsolatot Európán belül
és kívül egyaránt. Ezen kapcsolatoknak napjainkban egyre nagyobb jelentősége van abban,
hogy a TE megfeleljen a felmerülő kihívásoknak a hazai és nemzetközi színtéren is. Jelenleg
40-re tehető az érvényes kétoldalú szerződéseink száma, amelyek nagyobb része az Erasmus+
programon belül kötött kétoldalú egyezmény, de az elmúlt 25 évben kötött jelentős számú,
hallgató és oktató csere, közös kutatási, tudományos együttműködési, fejlesztési célú
megállapodás közül is a mai napig aktív néhány, amely kapcsolatok fellendítésére az újonnan
bevezetett nemzetközi kreditmobilitási program kiváló lehetőséget nyújt majd.
Szakembereink, oktatóink, kutatóink, hallgatóink gyakran utaznak külföldre tanítani, tanulni,
gyakorlatra, előadni, kutatni, így nekik köszönhetően intézményünk új kapcsolatokat is szerez
a már meglévők mellé. Külföldi lehetőségek iránt mind alap-, mester- és doktori képzésben
részt vevő hallgatóink, mind oktatóink, kutatóink, adminisztratív személyzetünk is nagy
számban érdeklődnek.
Bejövő hallgatóink színt visznek Egyetemünk mindennapjaiba, magyar hallgatóinkkal életre
szóló barátságokat kötnek, amelyek gyakran válnak szakmai kapcsolattá. A beérkező oktatók
előadásain mindig nagy az érdeklődés, hiszen szakmailag is újat mutatnak hallgatóinknak és
munkatársainknak is, illetve sokszor ezen előadások keltik fel a hallgatóság figyelmét a
mobilitás iránt.
A 2014. szeptember 1-től újra önálló egyetemként működő TE tovább kívánja erősíteni
nemzetközi hírnevét, amelyhez kiváló szakmai kapcsolatai megfelelő alapot nyújtanak:
Európában kiemelten fontos együttműködéseink vannak Nagy- Britanniában, Hollandiában,
Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban, Horvátországban,
Romániában, Törökországban; Észak-Amerikában Kanadában és az Egyesült Államokban,
Ázsiában Japánban, Tajvanon, Szingapúrban, Indiában. E mellett a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság támogatásával működtetett edzőképzésünk Ázsia és Európa mellett nagy számban
vonzza Afrikából is a hallgatókat. Célunk a már meglévő kapcsolataink szorosabbra fűzése,
újak felderítése, kiemelten Ázsiában és a dél-amerikai kontinensen.
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Ázsia kiemelt szerepét a nemzetköziesítési céljaink közt az is mutatja, hogy jelenleg egy közös
mesterképzés előkészítése folyik tajvani partner intézményünkkel, amely mindkét egyetem
számára hatalmas előre lépés és egyedülálló lehetőség lesz a sport képzésben.
Általános célkitűzések:


Erasmus+ program célkitűzéseinek prioritásként való kezelése



Programországok mellett az Erasmus+ program adta lehetőségek kihasználása a partner
országokban is



Idegennyelvű oktatás színvonalának növelése



Ki- és beutazó hallgatók, oktatók, személyzet számának növelése



Tananyag fejlesztés



Oktatási és kutatási színvonal erősítése nemzetközi szinten



Nemzetközi tapasztalat szerzés biztosításával a hallgatók segítése a munkaerőpiacon
való elhelyezkedésben

Napjaink fontos célkitűzése az Európai Unión belül és kívül is az egészséges társadalom
kialakítása, amelynek alappillére a testnevelés, a rendszeres sport. Ennek magyarországi
fellegvára a Testnevelési Egyetem, ahol képzéseink biztosítják a jövő testnevelő és sport
szakembereinek megfelelő oktatását, akik számára ma már elengedhetetlen a külföldön szerzett
tapasztalat, továbbá Egyetemünk oktatói állománya világszerte elismert szakembereket tudhat
soraiban, akik rendszeres résztvevői nemzetközi konferenciáknak, előadásoknak, illetve a hazai
és uniós sport politikai kialakításában is kiemelt szerepük van.
Szakembereinek köszönhetően egyetemünk több EU által finanszírozott programban és
projektben vett és vesz részt, amelyek szakmailag fejlődést biztosítanak oktatóink, hallgatóink
számára. Ezeknek köszönhetően európai szintű tanterv, oktatási segédeszköz kialakítása, vagy
éppen uniós tanulmányok oktatása valósul meg. Azonban ezen programok közül stratégiailag a
legfontosabb az Erasmus+, amely a legtöbb hallgatónkat és oktatónkat, munkatársunkat
mozgatja meg, és ad számukra lehetőséget a nemzetközi megjelenésre.
Korábban számos kétoldalú szerződésünk volt, amelyek az évek során passzívvá váltak, így
önállóvá válásunk után csak azokat kötöttük újra, amelyek aktív együttműködések számára
biztosítanak keretet. A hallgatók között a tanulmányi mobilitás mellett a szakmai gyakorlatok
külföldön való teljesítésére is egyre nagyobb igény mutatkozik, így a jövőben új kapcsolatokat
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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.
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
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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.
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