Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Erasmus Küldetésnyilatkozat

„Az Egyetem tudományos közösség, mely szigorúan és kritikusan segíti elő az emberi
méltóság és a kulturális örökség védelmét és fejlődését kutatással, oktatással és azokkal az
egyéb tevékenységekkel, amelyeket a helyi nemzeti és nemzetközi közösségnek nyújt.”
Az Egyetem küldetés-nyilatkozatával és a Lifelong Learning Programme-mal
összhangban a nemzetközi együttműködés még nagyobb jelentőséget kapott fejlesztési
stratégiánkban. Intézményünk további specifikus tevékenységeket valósít meg – megtartva
azokat a célkitűzéseket és prioritásokat, melyeket a korábbi Erasmus Egyetemi Nyilatkozat
deklarált annak érdekében, hogy fejlessze a képzési rendszerek kölcsönös elismerhetőségét a
Lifelong Learning Programme stratégiája szerint.
Egyetemünk elkötelezett a nemzetköziesítés folyamata iránt, s nagy hangsúlyt fektet a
mobilitás működtetésére.

Intézményünk a

magyar katolikus

felsőoktatás

egyetlen

tudományegyetemeként az egyetlen magyar felsőoktatási intézmény, amely nemzetközi
kutatóegyetemi hálózat tagja. Részt veszünk a tíz európai kutatóegyetemet összefogó
nemzetközi hálózatban, az IRUN-ban (International Research Universities Network), melynek
célja a résztvevő egyetemek közötti együttműködés kiépítése, diákcsere, kutatói ösztöndíjak,
közös kutatások, tudományos konferenciák, közös alap- és mesterképzések kidolgozása.
2013-ban megkaptuk a kiemelt felsőoktatási intézmény minősítést is.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírunk, jelenleg közel 200 egyetemre
juthatnak el a mobilitásban résztvevő hallgatók és oktatók, és ez a szám egyre növekszik.
Együttműködési szerződésünk van európai és tengerentúli államokkal: létező és egyre bővülő
kapcsolataink vannak amerikai és ázsiai egyetemekkel, Tajvannal már kötöttünk szerződést,
India és Kína felé ugyancsak nyitunk.
Együttműködő partnereinket a hasonló tudományterület, hasonló intézményi célok és
kutatási területek, valamint a minőségi oktatás és minőségi szolgáltatások határozzák meg.
Partnerségeinkben

arra

törekszünk,

tevékenységben közreműködők

hogy

a

csereprogramokban

és

egyéb

közös

mind szakmailag, mind emberileg profitáljanak

részvételből.
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Legfőbb célkitűzéseink a nemzetközi mobilitás terén:
1. A hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitás mértékének és
minőségének növelése.
2. A többoldalú intézményközi együttműködések számszerű és minőségi
növelése, javítása.
3. Nemzetközi projektek számának növelése: célunk, hogy erősítsük és
növeljük

a

nemzetközi

együttműködéseink

számát,

valamint

folyamatosan felülvizsgáljuk azok tartalmát és minőségét.
4. Intézményünk és különböző munkaerő-piaci csoportok közötti
együttműködés mennyiségi és minőségi javítása.
5. Innovációs fejlesztések az oktatásban és képzésben, valamint ezek
alkalmazása a partnerintézményeinkkel való együttműködésben.
Nemzetközi mobilitási törekvéseinket segíti az ECTS rendszer alkalmazása, a
tanulmányi szerződések, bizonyítványok, diploma kiegészítők egységes használata, valamint
az évről-évre növekvő idegen nyelvű kurzuskínálat, amely jelenleg megközelítőleg 300
kurzust jelent intézményi szinten. A pályázati folyamataink átláthatóak: az eljárást
szabályzatokban rögzítettük, az elbírálást a kari külügyi bizottságok végzik. A külföldi
tanulmányok beszámítása fontos alapelvünk, melynek rendezésében a kreditátviteli
bizottságok segítenek. Az európai programokban történő részvétel minőségét intézményi
értékelő szabályzatok segítségével ellenőrizzük és értékeljük. Egyetemünkön nemzetközileg
elismert oktatók bevonásával Minőségbiztosítási Bizottság működik. A hallgatói, oktatói
mobilitás fejlesztését szolgálják a konferenciák, a workshopok, közös kutatási projektek,
tanulmányutak. Vezető oktatóink nagyhírű nemzetközi tudományos szervezetek tagjai. Az
Erasmus programban oktatók tevékenységének eredményei tudományos pályafutásukban
elismerésre kerülnek. A külföldi vendégtanáraink kurzusai részét képezik tanterveinknek. Az
állandóan megújuló tantervek és az új információk a külföldre kiutazó és az onnan érkező
hallgatók számára elérhetőek a karok honlapjain és a nemzetközi hallgatói kézikönyvben.
A nemzetközi kapcsolatok irodái az egykori ösztöndíjasok bevonásával szerveznek
információs

napokat,

orientációs

találkozókat

és

szolgáltatásokat

a

hallgatóknak.

Legfontosabb feladataink közé tartozik külföldi hallgatóink megismertetése hazánk nyelvével
és sokszínű kultúrájával.
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Nagy hangsúlyt helyezünk a külföldi szakmai gyakorlóhelyek összegyűjtésére és a
velük való kapcsolattartásra. Karriercentrumaink folyamatosan segítik és tájékoztatják az
érdeklődőket a lehetőségekről. A fogadóhelyek skálája Európa elismert egyetemi
kutatólaborjaitól neves vállalatokon keresztül kis, innovatív cégekig terjed.
Egyetemünknek double degree-hez és joint degree-hez vezető képzései indulnak
bölcsészettudományi és műszaki területen, de kiemelt célunk, hogy még több közös képzést
valósítsunk meg, mellyel tovább erősítjük nemzetközi jelenlétünket.
Annak, hogy részt vehetünk az Erasmus programban számos előnye és kedvező hatása
van, elsősorban a számunkra kiemelten fontos nemzetköziesítés terén. A mobilitás
mennyiségi és minőségi növelése révén olyan hallgatók végezhetnek intézményünkben, akik
nyitottabbak a világra, jobban kommunikálnak, toleránsak más kultúrával szemben. A
külföldi tartózkodás hozzájárul interkulturális kompetenciáik erősítéséhez is. Azonban
nemcsak tanulmányaik során tehetnek szert előnyökre az Erasmus által, hanem az ösztöndíjas
időszak alatt megszerzett tudás, tapasztalat és nyelvtudás egyaránt nagy segítségükre van a
későbbiekben a munkaerő-piacon való elhelyezkedésben és előmenetelben is.
Oktatóink és kutatóink számára szintén nagyon jó lehetőség a Programban való
részvétel, mert újabb nemzetközi együttműködésre ösztönzi és kapacitálja őket. Intézményi
szinten sokat tanulhatunk egymástól - a jó intézményi gyakorlatoktól kezdve az újdonságokig
-, amely szintén fejlődésünkhöz járul hozzá. Nemcsak a külföldön megszerzett
tapasztalatokból profitálhatnak oktatóink, hanem a hozzánk érkező külföldi ösztöndíjasok
számára nyújtott kurzusok, valamint az azokra való felkészülés során sokat fejlődhetnek mind
ismeretekben, mind kulturális tapasztalatokban, elmélyíthetik, frissíthetik már megszerzett
tudásukat, idegen nyelvtudásukat.
Mivel mind mennyiségi, mind minőségi javulásra törekszünk, ezzel intézményünk, –
és távolabbi kitekintéssel – egész felsőoktatási rendszerünk fejlődését is segíti az Erasmus
mobilitásban történő részvétel.
A curriculumok nemzetközi igényekre tekintettel való folyamatos fejlesztésével
intézményünk a nemzetközi felsőoktatási porondon is megállja helyét, ezzel hozzájárulva a
határokon átívelő együttműködések fejlesztéséhez, és a minőségi nemzetközi felsőoktatáshoz.
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A mobilitás fenti céljait tovább fokozza, hogy gazdaság-élénkítő hatása is van. Az
egyetemünkről kikerülő friss diplomás hallgatók, akik tanulmányaik során részt vettek az
Erasmus programban, nagyban hozzájárulhatnak elsősorban a magyar, de az európai gazdaság
javulásához az ösztöndíjas időszakuk alatt elsajátított kompetenciáik által. A nemzetközi
jelenlét, ha csak egy féléves is, hozzájárulhat olyan szakemberek képzéséhez, akik mély és
multidiszciplináris elméleti tudással és műveltséggel, valamint korszerű és etikus vezetési
ismeretekkel felvértezve a modern gyakorlati problémák és a tudományos kutatás széles
körének alkotó szakemberei lesznek.
Intézményünk egy olyan szellemi műhely és egyben egy olyan közösség, amely
sajátos küldetésén túl a nemzet, a haza felemelkedésén munkálkodókat kívánja kinevelni.
Egyetemünk képviseli a modern tudományosság alapjait jelentő európai kultúra, valamint a
keresztény üzenet időtálló értékeit.
Meggyőződésünk, hogy ez ma Magyarországon és nemzetközileg is nemcsak új utakat
jelent, de elébe megy számos kívánalomnak, mely egyre gyorsuló világunkban tömegesen
jelentkezik majd.

Budapest, 2013. május 9.
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