
ERASMUS POLICY  

Az Eötvös József Főiskola  három intézettel, négy alapszakon képzi hallgatóit: tanító, 

óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint gazdálkodási és 

menedzsment szakon.  

Az Erasmus programban való részvétel az intézményi stratégiának szerves része. Az Erasmus 

hozzájárul a személyzet és a hallgatók mobilitásának javításához, valamint az európai és 

nemzetközi együttműködési projektekben való részvételhez. A kétoldalú együttműködés fontos 

szerepet játszik a Főiskola életében. Tekintettel arra, hogy a Főiskola csak alapképzést kínált, a 

mobilitás célcsoportjai a következők: az első ciklusban részt vevő hallgatók, valamint az 

akadémiai és adminisztratív személyzet. 

Modernizációs és nemzetközivé válási stratégiánk az Erasmus + együttműködés magas 

színvonalú megvalósításán és a fenntartható stratégiai partnerségek létrehozásán alapul. Az 

Erasmus együttműködés keretében számos közös tantervet és tantervfejlesztő projektet, nyári 

iskolát, koordinátorok találkozót, közös képzési projekteket szerveztünk. Minden sikeres 

partnerkapcsolat a kapcsolat iránti elkötelezettség és kölcsönös előnyök eredménye. Számos 

partnerkapcsolatunk az akadémiai személyzet közötti egyedi kapcsolatokból származik. Mások 

már meglévő partnerek vagy más hálózatok révén kerültek bevezetésre. Nemzetközi 

partnerintézményeink sokszínűek, tükrözve partnereink, valamint saját hallgatóink és 

munkatársaink eltérő igényeit és prioritásait. A többdimenziós és stratégiai partnerségek 

kialakításán kívül elismerjük a speciális célú partnerségek helyét is. 

A megvalósult legjobb gyakorlatokat és eredményeket információs napokon, hivatalos 

weboldalon közöljük. A nemzetközi együttműködés új lehetőségeiről az oktatókat, 

alkalmazottakat és hallgatókat tájékoztatjuk az évente szervezett ERASMUS+ tájékoztató est 

keretén belül személyesen, valamint szóróanyagok formájában.  

Rövidtávú terveink között szerepel a nemzetközi környezetben megvalósított közös 

tananyagfejlesztés, közös kurzusok elindítása.  

Általános stratégiai célkitűzéseink között szerepel az ERASMUS+ program célkitűzéseihez 

való igazodás, a mobilitások számának növelése, Program Európán kívüli terjesztése és az 

oktatás, kutatás terén elért színvonal megtartása, kiválóságra törekvés. 

Ezen célok megvalósítása érdekében alkottuk meg a nemzetközi kapcsolatok irodát.  



A Főiskola magas színvonalú szolgáltatásokat kínál nemzetközi hallgatók és munkatársak 

számára az integráció elősegítése érdekében, ide tartozik a nyelvi előkészítés, személyre szabott 

tanácsadás és dokumentáció elkészítésében nyújtott közreműködés. 

Kétoldalú megállapodásaink rendszeres nyomon követése és értékelése révén lehetőséget 

kínálunk új programok fejlesztésére és a meglévők továbbfejlesztésére, valamint biztosítjuk az 

együttműködés fenntarthatóságát. A lehetséges partnerintézmények mérlegelésekor döntő 

szerepet játszanak a nemzetközi stratégiánkban meghatározott minőségi kritériumok.  

ESÉLYEGYENLŐSÉG  

A mobilitásban résztvevők kiválasztása és a támogatások odaítélése tisztességes, átlátható, 

koherens és dokumentált módon történik, a Főiskola által meghatározott értékelési kritériumok 

alapján. 

  



ERASMUS POLICY  

Eötvös József College educates its students at three institutes in four basic bachelor course: 

teacher, kindergarten teacher, infant and toddler education, and management and 

administration. 

Participation in the Erasmus program is an integral part of the institutional strategy. Erasmus 

contributes to improving staff and student mobility and to participating in European and 

international cooperation projects. Bilateral cooperation plays an important role in the life of 

the College. The College offers only basic course, and therefore the target groups for mobility 

are first-year students, academic and administrative staff. 

Our strategy for modernization and internationalization is based on the high quality 

implementation of Erasmus + cooperation and the establishment of sustainable strategic 

partnerships. Within the framework of the Erasmus cooperation, we have organized several 

curriculum development projects, summer schools, coordinators' meetings, joint training 

projects. Every successful partnership is the result of commitment and mutual benefit. Many of 

our partnerships originate from unique relationships between academic staff. Others have been 

introduced through existing partners or other networks. Our international partner institutions 

are diverse, reflecting the differing needs and priorities of our partners and our own students 

and staff. In addition to developing multi-dimensional and strategic partnerships, we also 

recognize the place of special purpose partnerships. 

The best practices and results achieved will be announced on information days on the official 

website. New opportunities for international cooperation will be brought to the attention of 

educators, staff and students in annual ERASMUS + information evening and in the form of 

leaflets. 

Our short-term plans include joint curriculum development in the international environment 

and launching joint courses. 

Our overall strategic objectives include aligning with the objectives of the ERASMUS + 

program, increasing mobility, disseminating the Program outside Europe, and maintaining 

excellence in education, research and excellence. 

In order to achieve these goals, we set up an International Relations Office. 



The College offers high-quality services to international students and staff to facilitate 

integration, including language preparation, personalized counseling, and documentation 

assistance. 

By regularly monitoring and evaluating our bilateral agreements, we offer opportunities to 

develop new programs and improve existing ones, and ensure the sustainability of our 

cooperation. The quality criteria set out in our international strategy play a decisive role when 

considering potential partner institutions. 

EQUAL OPPORTUNITIES 

Mobility participants and grants will be selected in a fair, transparent, coherent and documented 

manner, based on the evaluation criteria defined by the College. 


