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2017. június 1-jén indult a projekt EFOP-3.4.3-16-2016-00003 azonosítószámmal és „Stratégiai 

oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és 

környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” 

címmel. Az EJF által vezetett konzorcium negyvenhárom hónapra tervezett projektje a pandémia 

miatti hosszabbítások következtében ötvenhárom hónap alatt valósult meg és 2021. október 31-én 

sikeresen zárult. 

Megvalósult a projekt konkrét célja az Eötvös József Főiskola és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Kara teljesítményének fokozása, képzéseik hozzáférhetőségének javítása, képzési 
kapacitásuk modernizálása, helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepük erősítése, HH hallgatóik 
támogatása, nemzetközi hallgatókat vonzó képességének erősítése, kapcsolati hálózatuk 
fejlesztése, nemzetközi hallgatói, oktatói, szakmai és kutatási hálózatokba való bekapcsolódásuk 
előmozdítása.   
A projekt keretében számos fontos stratégiai fejlesztés történt. Az oktatási kompetenciák 

minőségének fejlesztése a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez igazodott, valamint a 

képzési elemek hozzáférhetősége is jelentősen javult. A hallgatók lemorzsolódásának 

megakadályozása érdekében felzárkóztató kurzusok indultak minden félévben és folyamatosan 

mentek a hallgatókat segítő tutori, mentori, tanácsadási programok is. Szakmai kompetencia 

fejlesztését segítő mérőgyakorlatok és táborok, valamint szakkollégiumi programok valósultak meg.  

Oktatási innováció keretében új tematikák, tananyagok kerültek kidolgozásra. A tananyagok nagy 

része e-learning tananyag formában készült el.  

Kiemelendő eredmény az NKE VTK számára a Vízügyi Digitális Tudástár helyreállítása és folyamatos 

fejlesztése mely az alapképzéseinek, valamint az elindított mesterképzésének és szakirányú 

képzéseinek nélkülözhetetlen tudásbázisa lett. 

A projekt egyik feltétlenül említésre méltó vívmánya a két intézmény karöltve elindított képzők képzése 

programja. Az EJF oktatói által előkészített képzéseket online térbe helyezték a Víztudományi Kar 

oktatói, mentorai, óraadói részére. Erre a képzésre a műszaki képzési terület kreatív oktatási 

kompetenciáinak bővítése és pszichológiai módszertani megújulása iránti fokozódó igény vezetett.  

Sikeresen nőtt a hazai vállalati szakemberek és mesteroktatók bevonása az oktatásba, valamint 

külföldi (elsősorban EU-s illetve kárpát-medencei) felsőoktatási intézményből érkezett vendégoktatók 

száma. 

 

 

Október 31-én zárult az Eötvös József Főiskola és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi 

Kara közös projektje. A két bajai felsőoktatási intézmény fejlesztéseket hajtott végre a felsőfokú 

oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 397,87 millió forint nem visszatérítendő 

európai uniós támogatás segítségével. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemzetköziesítés céljának megfelelve megtörtént az EJF idegen nyelvű képzési kínálatának 

külföldön történő népszerűsítése, valamint a nemzetközi hallgatói toborzás az NKE VTK képzéseire. 

Egyik fontos célt teljesítve kialakultak az együttműködések és fejlesztések a Kárpát-medencében 

működő hasonló profilú oktatási intézményekkel.  

Kiemelt fontosságú volt és sikeresen megvalósult a testmozgást, egészségnevelést szolgáló 

tevékenységben, illetve sportaktivitásban részt vevő hallgatók arányának növekedése. A pályázatban 

előírt 5% helyett az EJF 10 %-os növekedést ért el ebben.  

A konzorciumi partnerek a megvalósítás során végig szem előtt tartották a környezetvédelmi, 

esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények teljesülését is. 

 
 
 
További információ kérhető: 
 
Király Zoltánné, szakmai vezetőnél a palyazati.iroda@ejf.hu elérhetőségen. 
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