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Az elmúlt évben (2017) Európa megkülönböztetett figyelemmel tekintett a nemzetközi mobilitásra az Erasmus
program 30 éves évfordulója kapcsán. A határokon átnyúló mobilitási programok nem csak a hallgatói, az oktatói
és kutatói kapcsolatok erősítését szolgálják, hanem egy adott térség versenyképessége szempontjából is
nélkülözhetetlen lehetőségeket kínálnak.
A felsőoktatás a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel rendelkezik, így
a jövőre vonatkozóan meghatározó, hogy feltérképezzük a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatók
motivációit, értékközvetítő szerepüket.
A minél magasabb színvonalú oktatás ma már nem csak egy nemzet felemelkedését szolgálja, hanem a határokon
átívelő oktatási rendszer teremtheti meg a kutatások alapjait is. Mindehhez biztosítani kell az oktatási rendszer
nyitottságát, a képesítési és kimeneti követelmények nemzetközi elismertségét.
A felsőoktatási intézmények érdekeltek abban, hogy minél több külföldi hallgató tanuljon náluk, minél több fiatal
számára legyenek elérhetőek a különböző nemzetközi csereprogramok. A hazánkban tanulmányokat folytató
külföldi hallgatók viszik hírünket a világban, ezért fontos, hogy megismerjük, hogyan látnak minket, magyarokat
a külföldről érkezők, milyennek ítélik meg oktatási rendszerünket, mennyiben felel meg nemzetközi szinten
oktatásunk struktúrája, színvonala, melyek az erősségeink, és melyek azok a területek, amelyek még
kihívásokban bővelkednek.
A konferencia – az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet és az Európai Tudományos, Oktatási és
Kutató Intézet (ETOKI Kft-vel) közös együttműködés keretében – a fent említett kérdésekre keresi a választ,
ismertetve a hazai nemzetközi mobilitás eredményeit, kutatási tapasztalatait, különös figyelemmel a művészeti
felsőoktatásra.

A konferencia programja
2018. január 23.
9:30 – 10:00

Regisztráció

10:00

Köszöntő

10:10 – 10:30 Kovács Barnabás: A felsőoktatás nemzetköziesedése - a külföldi tanulmányokat befolyásoló
tényezők vizsgálata
10:30 – 10:50 Dubéczi Zoltán: A magyar felsőoktatás nemzetközi dimenziója és a brazil hallgatók művészeti
tevékenysége
10:50 – 11:10 Böcskei Elvira: A nemzetközi hallgatói mobilitás finanszírozása - megélhetési költségek
alakulása, tények és számok
11:10 – 11:30 Kávészünet
11:30 – 11:50 Böcskei Elvira: A magyar felsőoktatás külföldi hallgatói szemmel - nézetek és vélemények
11:50 – 12:10 Kocsis Miklós: A (művészeti) felsőoktatás egyes tendenciáiról
12:10 – 12:40 Szabó Andrea-Kucsera Tamás Gergely: Felsőfokú művészeti képzésben résztvevő fiatalok
Magyarországon – egy empirikus vizsgálat margójára
12:40

Zárszó

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen lehet.

