ERASMUS POLICY STATEMENT
Internationalisation is high-priority in the life of the College. The major aims of internationalisation are
to integrate the College in the international higher education community;
to share good practices;
to introduce international standards, requirements, know-how and practices into the organisation and the
curricula;
to promote the use of foreign languages;
to prepare students to work in an international environment;
to ensure the development of teaching and administrative staff.

Tools are:
incoming and outgoing mobility of students, teaching and administrative staff;
participation in international projects both abroad and at home;
integrating “internationalism” in the curricula and in the requirements towards staff;
the personal development of staff;
training;
language and intercultural support;
admin support
maintaining study programmes fully taught in English.

Partners are selected carefully. Because of the size of the College and because of modest financial resources
there is a focus on partnerships with European (EU and non-EU) institutions (both HEI and companies). We
seek HEI partners who have a similar profile/curricula structure (dominantly but not exclusively business), the
same level focus (short cycle and BA), similar size and international experience. We engage ourselves with HEI
partners in student and staff exchange, sharing good practices, common programmes (IPs, short programmes),
research, curriculum development, general internationalisation. Some of our partners are “bilateral” partners,
most are members of a network called “Businet”. Networking provides us with a “pool” of partners - this
enables flexibility, the availability of a large number of HEIs “glued” together and of the partners’ partners. We
select our corporate partners to provide business placements for our students and business partners for staff (for
personal professional development, curriculum development).
Major objectives of outgoing student mobility are •for the students to gain international experience,
to develop their language skills,
to build relations,
to give them an opportunity to learn things they cannot at our College •to work as a trainee abroad.
The number of outgoing students is modest, partly because of limited language skills but mainly because of
financial reasons. Most students of the College come from poor regions of the country (Objective 1 areas) and
they do not have the money to complete the funding provided by Erasmus or to finance mobility from their own
budget. Because of this fact targeting a certain (high) percentage of students of different cycles is not relevant.
We have small cohorts in our study programmes. Targets are:

Short-cycle students
Involve at least two students from each study programme in mobility •Support participation in short
traineeships
Full-time BA students
Involve at least two students from each study programme in mobility
Support studying abroad for a semester
Support participation in short projects
Support international business placements
Part-time and distance learning BA students
Involve at least 1 student from each study programme in mobility (these students are working and have
family, they are not mobile)
Support participation in studying abroad for a semester
Support participation in short projects
Support international business placements
Teaching and administrative staff
10% of teachers
4% of administrative staff participating in mobility annually
Objectives of teaching and administrative staff mobility is to give them an international and multicultural
experience, to improve their language skills, to give them a benchmark to their professional knowledge and
teaching skills, to enable them to develop in both areas and to build relations and partnerships. Incoming
teaching and administrative staff help internationalisation at home, they give the opportunity to students to have
an international lecturer and enable a larger number of “local” colleagues to get access to good practices.
Teaching programmes in English enables us to welcome international students and teaching staff, to develop
students’ and staffs language skills; they incite staff to seek international partners and to meet international
standards.
Training programmes (continuous and short, “general” and targeted) are introduced to develop students and
staff (language, intercultural communication, teaching methodology, various skills development).
Together with a Portuguese college we have developed a post-graduate double-degree programme in cultural
animation delivered in a distance learning form. In personal and virtual meetings management and experts
worked out the framework, aims and objectives, learning outcomes, teaching methodology and assessment
together. Also marketing of the programme is done together
A Szolnoki Főiskola számára a nemzetköziesítés kiemelt fontossággal bír. A nemzetköziesítés
folyamatával az intézmény célja, hogy
integrálja az intézményt az európai felsőoktatási térbe,
megossza az oktatás jó tapasztalatait,
bevonja a nemzetközi standardokat, követelményeket, az oktatási know-how-t és gyakorlatot a
szervezet mindennapjaiba valamint a tantervekbe,
elősegítse az idegen nyelvek használatát,
felkészítse a hallgatókat a nemzetközi munkaerőpiaci környezetben történő munkavégzésre és biztosítsa

az oktatói és adminisztratív személyez fejlődésének lehetőségét.
A nemzetköziesítés megvalósítási eszközei az alábbiak:
a hallgatók, az oktatók és az adminisztratív személyzet ki- és bejövő mobilitásai,
hazai és külföldi környezetben nemzetközi projektekben való részvétel,
a nemzetköziesítés elvének érvényesítése a tantervekben valamint feltételeinek biztosítása a
munkatársak számára,
a munkatársak személyes fejlődésének biztosítása,
képzések nyújtása,
nyelvi és interkulturális támogatás biztosítása,
adminisztrációs támogatás nyújtása,
az angol nyelven történő oktatás fenntartása.
Az intézmény partnereinek kiválasztása körültekintéssel történik. A Főiskola nagysága és korlátozott anyagi
erőforrásai által a fókuszban elsősorban az európai intézmények állnak (az Európai Unió térségéből és azon
kívül), mind a felsőoktatás, mind a vállalkozói szféra tekintetében. Olyan felsőoktatási intézményekkel
törekszünk partnerségre, amelyeknek hasonló oktatási profilúak (elsősorban, de nem kizárólag a gazdasági
képzési területről), képzéseik hasonló szintűek (felsőoktatási szakképzés és alapképzés), hasonló méretűek és
hasonló nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. A felsőoktatási partnerekkel hallgatói és munkatársi mobilitás,
jó gyakorlatok megosztása, közös programok szervezése (intenzív és egyéb rövid programok), kutatás, tantervfejlesztés valamint a nemzetköziesítés területén törekszünk együttműködésre. Egyes partnerintézményekkel
kétoldalú együttműködést kötöttünk, míg más intézmények a nemzetközi felsőoktatási intézmények hálózata, a
BUSINET-nek tagjaként állnak partnerségi viszonyban Főiskolánkkal. A hálózatos együttműködés keretében
számos intézménnyel kapcsolatba kerülhet a Szolnoki Főiskola, amely rugalmas megoldás, s partnereken
keresztül további partnerek is elérhetővé válnak. A vállalati partnerek kiválasztása a szakmai gyakorlatok
rendszeréhez kötődik mind a hallgatók érdekében, mind a munkatársak számára (szakmai tapasztalatszerzés,
tantervfejlesztés).
A kiutazó hallgatók mobilitásának fő céljai:
nemzetközi tapasztalat szerzése,
nyelvi készségeik fejlesztése,
kapcsolatok kiépítése,
olyan tapasztalatok szerzése, amely a főiskolai környezetben nem lenne megvalósítható,
gyakornokként történő munkavégzés külföldön.
A kiutazó hallgatói keretszám korlátozott, egyrészről mert a szükséges nyelvi elvárásoknak csak részben
felelnek meg a hallgatók, másrészről pedig az intézmény támogatási lehetőségei csak ezt teszik lehetővé. A
Szolnoki Főiskola hallgatóinak számottevő része hátrányos helyzetű térségből érkezik, s ezen hallgatók családja
nem képes az Erasmus+ által kínált hallgatói támogatást kiegészíteni szükség esetén. Ennek okán sajnos egyes
képzési ciklusokban hallgató diákok jelentős része nem is tud részt venni a programban. A Szolnoki Főiskola
képzési programjaiban részt vevő hallgatók mobilitásba történő bevonásának elvei az alábbiak:
Felsőoktatási szakképzés (EKKR 5)
az egyes képzésekről legalább két hallgató bevonása,
rövid képzési programokban történő részvétel támogatása.
Alapképzés nappali tagozaton (EKKR 6)
az egyes képzésekről legalább két hallgató bevonása,

a hallgatók támogatása az egy szemeszternyi részképzésben való részvételben,
rövid képzési programokban történő részvétel támogatása,
nemzetközi környezetben zajló szakmai gyakorlat támogatása.
Alapképzés levelező és távoktatás tagozaton (EKKR 6)
az egyes képzésekről legalább egy hallgató bevonása (a részidős oktatásban részt vevők jellemzően
család és munka mellett tanulnak, így mobilitási szintjük alacsony),
a hallgatók támogatása az egy szemeszternyi részképzésben való részvételben,
rövid képzési programokban történő részvétel támogatása,
nemzetközi környezetben zajló szakmai gyakorlat támogatása.
Oktatói és adminisztratív személyzet
az oktatók 10%-ának bevonás a mobilitási programba,
évente az adminisztratív személyzet 4%-ának bevonása a mobilitási programba.
Az oktatói és adminisztratív személyzet mobilitási programjainak célja az, hogy nemzetközi és multikulturális
tapasztalatot biztosítson, fejlessze a nyelvi készségeket, az oktatási módszerekben és szakmai ismeretekben
összehasonlítási alapot képezzen, s lehetővé tegye számukra a partneri kapcsolatok kialakítását. A beérkező
oktatói és adminisztratív személyzeti mobilitások segítik az intézmény nemzetköziesítési folyamatait,
lehetőséget adnak a hallgatóknak arra, hogy külföldi oktatók óráin vegyenek részt, s a szervezet dolgozói
nagyobb részének biztosít lehetőséget arra, hogy megismerjék a nemzetközi jó gyakorlatokat.
Az angol nyelven zajló oktatás lehetővé teszi a nemzetközi hallgatók és oktatók fogadását, a hallgatók és a
munkatársak idegen nyelvi készségeinek fejlesztését, ösztönzi a munkatársakat a nemzetközi partnerség
keresésében és a nemzetközi standardoknak való megfelelésben.
A képzési programok (folyamatos és rövid, általános és célzott) biztosításának célja a hallgatói és munkatársi
készségfejlesztés (nyelvi, interkulturális kommunikáció, oktatásmódszertani, más egyéb készségek).
Az IP Beja Főiskolával közösen egy posztgraduális, kettős diplomát nyújtó képzési programot dolgoztunk ki a
kulturális animáció területén, távoktatás képzési formában. Az intézmények vezetői és oktatói személyes és
virtuális találkozók keretében kidolgozták a képzési program kereteit, céljait, képzési kimeneteit, oktatási és
értékelési módszereit. A képzés marketingkommunikációja is közösen történik.
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