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TÉMAKÖRÖK

A ‚nemzetköziesítés otthon’ ideájának eredete

A ‚nemzetköziesítés otthon’ célja és tartalma

A ‚nemzetköziesítés otthon’ fő elemei

Az otthoni nemzetköziesítés fejlesztésének kihívásai, nehézségei

Jó példák, jó gyakorlatok

A nemzetközi tanulási környezet

Tanulságok



EREDET

 1999 Malmö; új egyetem nemzetközi partnerek és mobilitás 
nélkül

 a város nemzetközi és interkulturális aspektusainak 
integrálása a hallgatók életébe

 minden egyetemi hallgatóra kiterjedően

 … és kizárva a mobilitás minden formáját

 később konszolidálódott…

 az idea pedig nemzetközi szintre emelkedett (EU policy)



CÉL ÉS TARTALOM

A mobilitásból kimaradó hallgatók (80-100 % !) számára a tanulási 
környezet nemzetköziesítése révén nemzetközi és interkulturális 
képességek/kompetenciák fejlesztése.

 egyenlő lehetőségek biztosítása minden hallgató számára

 az egyetemek felelősek hallgatóik felkészítésében a globalizációra

 idegennyelv ismeret és idegen nyelvű kommunikációs képességek

 idegen országok, kultúrák, emberek, gondolkodásmódok ismerete

 interkulturális kommunikációs és kapcsolatkezelési képességek

 együttműködés és teammunka képesség nemzetközi résztvevőkkel

 rugalmasság, reziliencia, nyitottság; különbözőségek elfogadása stb.

 előítéletek, félreértések és etnocentrizmus csökkentése

 szakterület nemzetközi problémáinak, eredményeinek ismerete



 globális perspektíva a hallgatók számára a képzési programban

 nemzetközi és interkulturális nézőpontok/perspektívák megjelenítése a 

tanulási eredményekben, az értékelésben, a tanítási módszerekben, a 

támogató szolgáltatásokban

 a tanulócsoportok (tanulási feladatokra is kiterjedő) sokszínűsége 

 virtuális nemzetközi mobilitás 

 informális aktivitások nemzetközi perspektívák megismerésére (a 

campuson és a helyi környezetben, közösségben)

 célzott közös aktivitások nemzetközi hallgatókkal

 az egész egyetemi személyzet támogatja a NemOtt ideáját

 az elemek szisztematikus integrációja (tantervbe, tanulási környezetbe)

FŐ ELEMEI



 kevésbé nemzetközi régióban nehezebb fenntartani ezt az ideát

 elegendőnek vélik a külföldi oktatók és hallgatók puszta jelenlétét

 nincs világos egyetemi nyelvi, nyelvhasználati policy

 (egyelőre elvi) félelem a magyar nyelv státusvesztésétől az angol nyelv 

növekvő mértékű használata nyomán

 a nemzetközi és hazai hallgatók és oktatók integrálása nehéz

 az oktatók és nem-oktatók közül sokan nem ismerik ezt a koncepciót

 nem mindenki tartja fontosnak, mondván, a tudomány világa amúgy is 

nemzetközi

 az átfogó megjelenítés helyett fragmentált megoldások, próbálkozások

 korlátozott erőforrások (pénz, oktatók, admin, tananyagok stb.)

 korlátozott (idegennyelvi) kompetencia és szándék (ezzel is foglalkozni) 

KIHÍVÁSOK, NEHÉZSÉGEK



Könnyű megoldásnak tűnik: külföldi oktatók bevonása (bonus: sajátos 

oktatási stílus); külföldi hallgatók toborzása (nem egyértelmű)

Formális tantervi keretek között:

 (a tanterv törzstárgyai között) 1-2 kurzus külföldi hallgatókkal együtt

 nyelvi és kommunikációs modulok beágyazása a tantervbe

 pedagógiai felkészítés az oktatók számára (multikulturális csoportok, 

vegyes tanulócsoportok, kooperatív tanítási módszerek)

 többnemzetiségű tanulócsoportok létrehozása a kurzusokon

 tantervi törzstárgyakba globális témák beépítése

 saját és külföldi hallgatóknak közös online kurzus, közös 

beszámolással, közös videókonferenciákkal 

JÓ PÉLDÁK, JÓ GYAKORLATOK



Formális tantervi keretek között:

 jól definiált mobilitási ablak a képzési programokban; a nem mobilak 

számára otthoni alternatívákkal helyettesítve (pl. interkulturális 

kommunikáció kurzus, külföldi hallgatókkal közös kurzus elvégzése)

 a hallgatók tanulási tervét fejlesztő személyzetet támogató képzések 

arról, hogyan integrálható a NemOtt a tanulási tervekbe

 nemzetközi vendégek és partnerek meghívása (virtuális felületen is 

akár) egyes tárgyak oktatására

 nemzetközi tanulási környezet kialakítása, fejlesztése támogatása,

JÓ PÉLDÁK, JÓ GYAKORLATOK



Informális, tanterven kívüli megoldások:

 nyelvi kávéház helyi és külföldi hallgatók találkozására, nyelvtanulásra

 nemzetközi nyári egyetem (minden résztvevő helyi hallgató hozzon 

magával egy nemzetközi vendéget)

 ‚baráti család’ - program: a külföldi hallgatókat helyi családokkal 

hozzák össze közös szabadidős tevékenységekre

 pozitív marketing/kommunikáció a NeOtt értékeiről, lehetőségeiről

 a hallgatók bevonása nemzetközi kutatási projektekbe

 külföldi opponensek felkérése nyilvános előadásra saját kutatásairól

 felsőbb évfolyamos helyi hallgatók külföldi hallgatókat mentorálnak

JÓ PÉLDÁK, JÓ GYAKORLATOK



 egyetemi vezetők elkötelezettsége és ennek kimutatása

 intézményi vízió és policy kimunkálása – és kommunikálása

 átfogó nemzetköziesítés különálló elemek helyett

 oktatók és nem-oktató dolgozók kiemelt szerepe

 külföldről hazatérők tapasztalatainak bevonása

 a célok teljesülését néhány kulcsindikátorral mérni

 mindehhez külső támogatás igénybevétele (partnerek, EMMI)

TANULSÁGOK
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 épített környezet, terek (intézmény, kollégium) információs rendszere

 virtuális környezet

 mintatanterv, szabályzatok, tájékoztatások (tematika, teljesítési 

követelmények, értékelés módja)

 oktatók nyelvi felkészültsége és kommunikációs nyitottsága

 tananyag (szakirodalom, háttéranyagok, kulturális kontextus 

magyarázata stb.; idegen nyelven!) 

 könyvtár, médiatár, egyéb tanulási szolgálatások

 szakmai gyakorlat, terepmunka környezete (idegen nyelvűség)

 tanulótársak (hazai vs. külföldi? spontán vs. szervezett?)

 extrakurrikuláris programok

NEMZETKÖZI TANULÁSI KÖRNYEZET



HALLGATÓI MOBILITÁS (KI- | BE-)



KÜLFÖLDI HALLGATÓK MAGYARORSZÁGON (2006-2016)
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