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1. Bevezetés

A globalizáció és a nemzetköziesedés fogalma 
a mindennapi életünkben már régóta jelen van, 
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melyben az oktatás és a kutatás nagy szereppel bír, 
ezért mindenképpen érdemes a témakörrel alapo-
sabban foglalkozni. Az egyetemek tevékenységei a 
világ minden kontinensén határokon átívelőek, a 
diákok és a kutatók nemzetközi színtéren keresik 
a legjobb oktatási és kutatási lehetőségeket. A fel-
sőoktatási intézmények nemzetközi viszonylatban 
értékelésre kerülnek, és kiemelkedő tevékenysé-
gük révén nemzetközi díjakat nyerhetnek.

A határokon átnyúló oktatás, vagyis a nemzet-
közivé válás – amelynek következménye a struk-
turális és kulturális alkalmazkodás – átfogó és 
világszerte megjelenő, elkerülhetetlen valóság 
(GUMPORT–SPORN 1999). Az internacionalizáció 
mindig is a felsőoktatás alapvető jellemzője volt, és 
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Kutatásunk célja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a felsőoktatási intézmények hogyan, mi 
módon segíthetik a csereprogramok keretében hozzájuk érkező külföldi hallgatókat. Áttekintjük 
a nemzetköziesedés témáját a felsőoktatásra vonatkoztatva, miközben ismertetjük különböző 
országok egyetemeinek nemzetköziesedési modelljeit. Tartalomelemzés és mélyinterjúk 
segítségével bemutatjuk a csereprogramokban részt vevő hallgatók támogatásának lehetséges 
területeit, példákat és jó gyakorlatokat felvonultatva e területeket illetően. Kutatásunkban egy 
hazai és kilenc külföldi egyetem honlapját térképeztük fel 26 szempont alapján. Emellett a téma 
átfogóbb vizsgálatához mélyinterjút készítettünk egy hazai felsőoktatási intézmény Erasmus 
program koordinátorával és egy egyetemi diákszervezet (ESN) vezetőjével.

The aim of our research is to investigate how Higher Education institutions can assist 
foreign exchange students before and during their exchange programs. The literature of 
internationalization in relation to Higher Education is reviewed and internationalization models 
of universities in different countries are presented. By means of content analysis and in-depth 
interviews, we suggest possibilities for supporting exchange students and offer examples of 
best practice. Websites of one Hungarian and nine foreign universities are analysed based on 
26 criteria. In addition, we conducted in-depth interviews with an Erasmus Program Coordinator 
at a Hungarian Higher Education institution and a leader of a university student body (ESN) to 
explore the topic more comprehensively.



36 TURIZMUS BULLETIN XX. évfolyam 1. szám (2020) – DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.4

Lektorált tanulmányok 

elmondható, hogy a nemzetköziesedés a felsőokta-
tás egyik legfőbb értékének számít (WANG–GAO 
2000), hozzájárul az intézmények versenyképes-
ségéhez, és végső soron bevételeik növeléséhez 
(GYULAVÁRI 2011).

2. Szakirodalmi háttér

2.1. NEMZETKÖZIESEDÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

Bár különböző nézetek léteznek a globalizáció és 
a nemzetközivé válás megkülönböztetésére vo-
natkozóan, a két fogalom annyira összefonódott, 
hogy lehetetlen élesen elhatárolni őket egymás-
tól. CURRIE (1998) szerint az egyetemek mindig 
nemzetközinek számítottak, mind az alkalma-
zottak és a diákok felvétele során, mind a tanterv 
kialakításában. Az akadémián belüli globalizáció 
az összetevők széles körét foglalja magában, bele-
értve a felsőoktatási intézményeket, az akadémiai 
területeket, a kutatókat és a diákokat. Ezen kom-
ponensek mindegyike eltérő szerepet foglalhat 
el a felsőoktatási globalizáció meghatározásában 
(MITCHEL–NIELSEN 2012).

Az egyetemek – nemzetközivé válási folyama-
ton keresztül történő – adaptálódására vonatko-
zó kihívások különböző forrásokból származnak 
(SPORN 1999). Az alkalmazkodást a szervezeti 
változás és az innováció egy olyan aspektusának 
tekintik, amely magában foglalja a külső környe-
zetből fakadó változások iránti nyitottságot és az 
azokra történő reagálást. Egy egyetem esetében is 
megvonható az a párhuzam, hogy a sikerességet 
a szervezeti kultúrához kötődő belső tényezők, a 
külső környezet iránti nyitottság, és az egyes or-
szágok nemzeti sajátosságai befolyásolják (GÁTI–
KOLOS 2012).

Számos nézőpont szerint egyes innovációs 
folyamatok elindításában, vagy éppen az ehhez 
kapcsolódó tájékoztatásban, szemléletváltásban az 
oktató-kutató intézményeknek napjainkban már 
nemcsak részt kell vállalniuk, hanem húzó szere-
pet kell betölteniük (NÉMETH 2017, PÉTER 2018, 
KASZÁS et al. 2015a).

A felsőoktatási intézmények nagy része már 
kialakított olyan irányelveket, melyek segítségével 
sikeresen végrehajthatják a nemzetközivé válás 
komplex folyamatát, továbbá rendelkeznek a tá-
mogató infrastruktúra kulcstényezőivel az előre-
haladás és a folyamat nyomon követése érdekében 
(EGRON-POLAK–HUDSON 2014).

A felsőoktatás nemzetközivé válásának számos 
lehetséges értelmezése létezik. Az egyik értelme-
zés szerint három aspektust azonosíthatunk: a tan-
terv nemzetközivé válása, a kutatók és a hallgatók 
kutatási és oktatási mobilitása, valamint a határo-

kon átívelő technikai segítségnyújtás és együttmű-
ködés az oktatásban (HARARI 1994). A felsőok-
tatási intézményeket tekintve KNIGHT (1999) a 
nemzetközivé válás definícióját úgy határozza 
meg, mint a nemzetközivé váló elemek integrá-
lását az oktatás, a kutatás céljaihoz, funkcióihoz 
és ezek megvalósításához. A nemzetköziesedés 
megközelítése több oldalról történhet, ennek egyik 
változata szerint a nemzetközivé válás olyan kül-
földi diákok toborzását jelenti, akik azért mennek a 
célországba, hogy megtapasztalják a fogadó ország 
kulturális értékeit (JIANG 2008).

Függetlenül attól, hogy milyen megközelí-
tést alkalmaztak a fogalom meghatározására, a 
nemzetköziesítéssel kapcsolatos általános tevé-
kenységeket a következőkben foglalhatjuk össze 
(HARMAN 2004):

•  a diákok és az alkalmazottak országok közöt-
ti mozgása,

•  a felsőoktatási tantervek nemzetközivé válása,
•  kutatási és oktatási programok nemzetközi-

esedése,
•  a felsőoktatási képesítések kétoldalú, regioná-

lis és nemzetközi elismerése.

Az európai felsőoktatásról szóló akadémiai írások 
egyre inkább rávilágítottak arra, hogy a felsőok-
tatás egy új geopolitikai térben működik, amelyet 
a globális szegmentáció és a felsőoktatási piacok 
összekapcsolása alakít ki (MARGINSON 2007). A 
nemzetközivé válás szükségessége megalapozta 
például az Erasmus, a Socrates és a Tempus prog-
ramokat, melyek kiemelt prioritást biztosítottak 
a hallgatók nemzetközi mobilitásának (SPORN 
1999).

A nemzetköziesedés nem csak a fővárosi nagy 
egyetemek esetében létfontosságú. A közép-ke-
let-európai vidéki térségekben található, kis- és 
közepes méretű egyetemek szerepe kiemelkedő 
az innováció vonatkozásában, de a gazdaságra 
gyakorolt hatásuk elmarad a fejlettebb országok 
hasonló adottságú egyetemeitől (ERNSZT et al. 
2016). KASZÁS és munkatársai (2015b) szerint egy 
határtérségben működő felsőoktatási intézmény 
számára jelentős előrelépést jelenthet a nemzet-
köziesedés, ami akár versenyelőnyhöz is juttathat-
ja ezen intézményeket. Jelentősebb növekedést a 
nemzetközi jelenlét hordoz magában, komolyabb 
szakmai fejlődést, kutatói és oktatási kapcsolatokat 
csak az erős európai mezőnyben lehet biztosítani. 
Az intézményeknek komolyan el kell gondolkod-
niuk a határokon átívelő kapcsolatok kialakításán, 
és az Erasmus programon túli együttműködések 
megteremtésén (KASZÁS et al. 2015b).

A nemzetközi hallgatók mobilitásának fontos-
ságát BOHN és szerzőtársainak (2002) tanulmánya 
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mutatja be. A szerzők becslése szerint 2000-ben vi-
lágszerte 1,8 millió nemzetközi hallgató vett részt a 
felsőoktatásban, és úgy vélték, hogy a nemzetközi 
felsőoktatás iránti globális kereslet 2025-re megha-
ladja a 7 millió helyet. Különösen érdekes volt a 
szerzők becslése, miszerint a nemzetközi felsőok-
tatás iránti globális kereslet több mint kétharmada 
Ázsiából fog származni.

Az Erasmus program célja, hogy a résztvevők 
fejleszteni tudják kulcskompetenciáikat és készsé-
geiket, ezáltal erősödjön a minőség, az innováció 
és a nemzetköziesítés az intézményekben, támoga-
tást kapjon a szakpolitikai reformok és az oktatási 
rendszerek modernizációja, valamint fejlődjön a 
nyelvtanulás és -tanítás, illetve ezáltal a nyelvi sok-
színűség. Magyarországon az Erasmus program 
megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordi-
nálja (TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 2019).

2.2. A NEMZETKÖZIESEDÉS FORMÁI 
KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOKBAN

A nemzetköziesedési stratégiának szerteágazó 
tevékenységek válhatnak részévé, ezért fontos, 
hogy az egyetemek komplex stratégiával pró-
báljanak reagálni a környezeti változásokra. Az  

1. táblázatban különféle nemzetköziesedési mo-
delleket mutatunk be.

3. Alkalmazott módszerek

Kutatásunk két oldalról közelítette meg a cse-
reprogramok kérdését. Elsőként azt vizsgáltuk, 
hogy a csereprogramban részt vevő hallgatók mi-
lyen információkkal szembesülnek az egyetemi 
holnapokon a fogadóegyetemről és az országról. 
Egy hazai és kilenc külföldi egyetem honlapját 
térképeztük fel 26 szempont alapján. A honla-
pok elemzéséhez a tartalomelemzés módszerét 
választottuk. A tartalomelemzés szisztematikus 
kódolási és kategorizálási megközelítés, amelyet 
nagy mennyiségű szöveges információ feltárásá-
ra használnak, hogy meghatározzák a használt 
szavak trendjeit és mintázatait, gyakoriságát, kap-
csolatát, valamint a kommunikáció felépítését és 
diskurzusát (POWERS–KNAPP 2006, POPE et al. 
2000). MAJOROS (2004) szerint a tartalomelem-
zés módszere során a szöveget a kutatónak szám-
szerűsíthetővé, mérhetővé és értelmezhetővé kell 
tennie. A honlapok elemzése során kettős szakér-
tői vizsgálattal meghatároztuk az elemzési szem-
pontokat, melyek rögzítésre kerültek, illetve ha 

1. táblázat
Nemzetköziesedési modellek

USA
Ellingboe (1998):
•  egyetemi vezetés,
•  kollégák nemzetközi részvétele,
•  hallgatók tanulmányi útjainak segítése,
•  nemzetközi hallgatók, kutatói és vendégkarok integrációja,
•  közös nemzetközi tantervi egységek.

Kanada
Smith (1991):
•  tantervek felülvizsgálata,
•  külföldi hallgatók arányának növelése,
•  csereprogramok számának és típusainak továbbfejlesztése,
•  sokszínűség és nemzetközi tapasztalatok kihasználása.

Egyesült Királyság
Warwick és Moogan (2013):
•  stratégiai irányítás,
•  szoros kapcsolat a szervezet erőforrásai és a környezete között,
•  világos kép a szervezeten belüli nemzetköziesedésről,
•  dolgozókkal való hatékony és kölcsönös kommunikáció,
•  megfelelő és folyamatos személyzetfejlesztés,
•  nemzetköziesedés támogatása,
•  felülvizsgálati rendszer.

Észak-európai országok
Kristensen és Karlsen (2018):
•  új nemzetközi személyzet,
•  rendszerek és támogatások kezelése és alapítása,
•  tanácsadás a vezetés számára,
•  nemzetközi találkozók és látogatások koordinálása és tervezése,
•  kétoldalú megállapodások,
•  nemzetközi hallgatók felvétele a képzésekre,
•  nemzetközi hálózatok és partnerségek koordinálása,
•  beérkező vendégkutatók,
•  személyzeti mobilitás,
•  Erasmus+ program,
•  hallgatók mobilitása.

Kína
Bentao (2011):
•  tehetséggondozás és tanterv,
•  karok és diákok nemzetközi mobilitása,
•  tudományos kutatások,
•  adminisztratív együttműködés.

Magyarország
Budapesti Corvinus Egyetem (2018):
•  a nemzetközi munka szakmai és stratégiai megerősítése,
•  intenzív és minőségi nemzetközi jelenlét az egyetemen,
•  hallgatói és oktatói mobilitás,
•  az egyetem kétnyelvűvé tétele és a nemzetközi munkát segítő szolgáltatások 

fejlesztése,
•  nemzetközi munka innováció- és tudásmenedzsmentje.

Forrás: saját szerkesztés Ellingboe (1998), Smith (1991), Warwick–Moogan (2013), Kristensen–Karlsen (2018), Bentao (2011) és a 
Budapesti Corvinus Egyetem (2018) alapján
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megjelent egy újabb változó valamelyik honlap 
vizsgálatánál, akkor annak mentén kiegészítettük 
a többi honlap elemzését.

Ezt követően a folyamat két szereplője, a prog-
ramkoordinátor és az Erasmusos hallgatókat 
támogató ESN (Erasmus Student Network) di-
ákszervezet meginterjúvolásával példát hozunk 
arra, hogy egy hazai egyetemen miként segítik a 
külföldről érkező hallgatókat, és ez hogyan illesz-
kedik be az egyetem nemzetköziesedési folyama-
tába.

4. Eredmények

4.1. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A CSEREPROGRAMBAN 
RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA – A 
HONLAP, MINT AZ EGYETEMRŐL SZÓLÓ 
INFORMÁCIÓK ELSŐDLEGES FORRÁSA

A külföldi tanulmányútra induló hallgatók külö-
nösképpen rászorulnak a segítségre, hiszen egy 
új, számukra nagyrészt ismeretlen környezetben 
fognak hosszabb időt eltölteni. Meghatározó szá-
mukra, hogy milyen motivációkkal indulnak út-
nak, és  hogy előzetesen milyen információkhoz 
jutnak hozzá az egyetemek honlapján keresztül az 
egyetem felépítéséről, szolgáltatásairól és a helyi 
élet sajátosságairól.

Tartalomelemzésünkben tíz egyetem webol-
dalát vizsgáltuk meg, melyek tartalmát különböző 
szempontok szerint értékeltük. Magyarországról 
a Budapesti Corvinus Egyetemet (BCE) választot-
tuk. Külföldről a következő egyetemek szerepel-
nek az elemzésben (kiválasztásuknál törekedtünk 
a földrajzi és kulturális sokszínűségre): az Egyesült 
Államokban található New York University (NYU), 
a kanadai Queen’s University (QU), a kínai Peking 
University (PU), a norvég University of Bergen 
(UiB), az angol Cambridge University (CU), a hol-
land Erasmus University Rotterdam (EUR), az 
afgán Tabesh University (TU), a német Technical 
University of Munich (TUM) és az indonéz Institut 
Teknologi Bandung (ITB).

Az elemzési szempontok kialakítása a követke-
zőképpen történt. A honlapok felkeresésekor meg-
vizsgáltuk, milyen információkat tüntetnek fel an-
nak érdekében, hogy segítsék a beérkező külföldi 
hallgatókat. Ezt követően összegeztük a felmerült 
információkategóriákat, és elemeztük az egyete-
mek oldalát. A honlapokat az egyes szempontok 
szerint skálákon értékeltük. Az elemzés eredmé-
nye a 2. táblázatban került megjelenítésre, míg a 
3. táblázat az értékelés metódusát tartalmazza. A 
honlapok elemzése nehéznek bizonyult, mert több 
esetben nem strukturáltan, logikusan volt elhe-
lyezve az információ.

2. táblázat
Az egyetemek honlapjainak értékelése

Szempont BCE EUR TU TUM ITB NYU QU PU UiB UC
egyszerű 
megtalálni 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2

közlekedés 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3
ügyintézés 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
termek 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
egyetem vezetése 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2
sportlétesít-
mények 3 3 1 3 1 3 3 2 2 2

diákszervezetek 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3
könyvtár 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2
lakhatás 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3
vízum 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2
egészségügy 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2
havi átlagköltés 3 1 1 3 2 1 1 3 3 1
pénzügyi 
információk 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3

vészhelyzet 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2
kultúra 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3
étterem, 
szórakozás 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

felvételi folyamat 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2
díjak, rangsorok 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1
előzetes 
tennivalók 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2

orientációs napok 2 3 1 1 1 3 2 2 3 2
hivatali ügyek 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3
parkolás 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2
GYIK 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2
nevezetességek 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2
honlap nyelve 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1
esztétika 3 5 3 4 3 5 4 3 5 3

Forrás: saját szerkesztés a tartalomelemzés alapján

A honlapokat egyszerű volt megtalálni, hisz a 
Google kereső használatával a találatok elején 
jelentek meg. A találat alatt többször megjelen-
tek főcímek, amelyek a legkeresettebb aloldalak-
ra vezetnek. A weboldalak letisztultak voltak. 
Fontos kiemelni, hogy a Budapesti Corvinus 
Egyetem honlapja most fog megújulni, így re-
mélhetőleg sokkal inkább felhasználóbarát és 
esztétikus lesz.

Az ügyintézés módja, helye és nyitvatartási 
ideje is fel volt tüntetve a honlapokon, nagymér-
tékben segítve a beérkező és jelenlegi hallgatók 
tanulmányi problémáinak megoldását. Fontos ki-
emelni, hogy a beérkező hallgatók az indulás előtt 
sokszor nincsenek teljesen tisztában a tanulmányi 
ügyekkel, ezért a telefonos és e-mail elérhetőség 
megjelenítése kiemelkedő fontossággal bír.



39DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n1.4 – TURIZMUS BULLETIN XX. évfolyam 1. szám (2020)

Lektorált tanulmányok 

Az egyetem vezetése, és tágabb értelemben magá-
nak az egyetemnek a felépítése is megtekinthető az 
összes weboldalon. Fontos azt ismerni, hogy pon-
tosan milyen szervezeti egységekből áll az adott 
felsőoktatási intézmény, hiszen az ügyintézés és 
az egyetemen elvégzendő tanulmányi és egyéb fel-
adatok ellátása során jó tudni, hogy milyen teendő 
kinek a hatásköre alá tartozik.

A könyvtár jelenléte, helyszíne és a használatá-
hoz kapcsolódó információk elengedhetetlenek az 
egyetemi hallgatók tanulmányainak magas szín-
vonalon történő elvégzéséhez. A könyvtár szolgál-
tatásai mellett a legtöbb helyen a nyomtatási szol-
gáltatás is megjelenik. Ez az információ általában 
a kampusz szolgáltatásainak alpontjában jelenik 

meg, ahol a sportolási, parkolási és egyéb szolgál-
tatások is fel vannak tüntetve.

Végül az a szempont kerül kiemelésre, ami ta-
lán a legfontosabb mind közül: a felvételi folyamat. 
A nemzetközi hallgatók számára elengedhetetlen 
ezt feltüntetni a honlapon, hiszen sok esetben a 
tanulmányok előtt nincs alkalmuk odautazni az 
ügyintézéshez. Lényeges, hogy mindenki időben 
el tudja kezdeni az ügyintézést, illetve tisztában 
legyen a felvételi kritériumokkal és a mindenkép-
pen elvégzendő teendőkkel. Emellett fontos az is, 
hogy itt van megjelenítve a jelentkezés és az adott 
dokumentumok leadási határideje, ami azért elen-
gedhetetlen, mert a határidő elmulasztásával sok 
esetben meghiúsulhat az egész felvételi folyamat.

3. táblázat
Az egyes szempontok értékelésének metódusa

egyszerű megtalálni: a Google az egyetem releváns oldalát az egyetem neve és az „international program” keresőszóval a találatok között 1: nem 
az első oldalon adja ki, 2: az első oldalon adja ki, 3: a legelső találat releváns
közlekedés: 1: nincs információ, 2: az egyetem közvetlen elérése megtalálható, 3: átfogó képet ad a városi közlekedésről
ügyintézés: 1: nincs információ, 2: a honlap szolgál információkkal, 3: részletes információk
termek: 1: nincs információ, 2: kevés információ, 3: információ az elhelyezkedésről és a felszereltségről is
egyetem vezetése: 1: a szervezeti felépítés nincs feltüntetve a honlapon, 2: feltüntetve, 3: részletesen be is van mutatva
sportlétesítmények: 1: nincs információ, 2: csak az egyetemi létesítmények ténye van az oldalon, 3: több, részletes információ is található a 
létesítményekről
diákszervezetek: 1: nem jelennek meg a diákszervezetek az oldalon, 2: felsorolás szinten vannak jelen, 3: a felsoroláson kívül további információ is 
van
könyvtár:1: nincs információ, 2: van információ, de nem széleskörű, 3: sok információ található
lakhatás: 1: nincs információ, 2: van információ, de inkább felsorolásszerűen, 3: a lakhatással kapcsolatos opciók alaposan ki vannak fejtve
vízum: 1: nincs információ, 2: fel van tüntetve, ha szükség van vízumra, 3: a vízum intézésének kapcsán további információt is nyújt
egészségügy: 1: nincs információ, 2: általános tájékoztató található, 3: akár kijelölt rendelők és patikák is fel vannak tüntetve
havi átlagköltés: 1: nincs információ, 2: általános nagyságrend fel van tüntetve, 3: tételes feltüntetés
pénzügyi információk: 1: nincs információ, 2: felsorolás, 3: bővebb pénzügyi információk
vészhelyzet: 1: nincs információ, 2: megtalálhatóak a vészhelyzet esetén tárcsázandó számok, 3: ezeken kívül további információk vannak 
feltüntetve
kultúra: 1: nincs információ, 2: a legfontosabb ünnepek fel vannak tüntetve, 3: részletesebb, több információ is elérhető
étterem, szórakozás: 1: nincs információ, 2: fel van feltüntetve, 3: részletes, vagy több alternatíva van
felvételi folyamat: 1: nincs információ, 2: a jelentkezési időszak és a szükséges dokumentumok, teendők listája jelen van, 3: részletes tájékoztatás 
az egész folyamatot illetően
díjak, rangsorok: 1: az egyetemnek nincs ilyen elismerése, vagy nem tünteti fel azt a honlapon, 2: felsorolásszerűen megjelenik az egyik aloldalon, 
3: részletes bemutatás keretében kap helyet
előzetes tennivalók: 1: nincs információ, 2: fel vannak tüntetve a tennivalók, 3: bővebb információ segítő instrukciókkal
orientációs napok: 1: nincs információ, 2: kevés információ, 3: részletes információ 
hivatali ügyek: 1: nincs információ, 2: a főbb területekhez van információ, 3: részletes információ 
parkolás: 1: nincs információ, 2: egy parkolási helyszín meg van adva, 3: többféle alternatíva van feltüntetve
GYIK: 1: nincs ilyen szakasz, 2: van ilyen szakasz, 3: több témakörben is ismertetve vannak a gyakran ismételt kérdések
nevezetességek: 1: nincs információ, 2: csak az egyetem városában található nevezetességek, 3: országos szintű nevezetességek is
honlap nyelve: 1: csak egy nyelven, 2: egy nyelven és angolul, 3: több, mint két nyelven és angolul elérhető a honlap

esztétika: A tartalmi elemek mellett az esztétika és a felhasználói élmény is fontos szempont, ezért ennek értékelése során 5 fokozatú skálát 
használtunk

Forrás: saját szerkesztés
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4.2. AZ ERASMUS PROGRAM KERETÉBEN 
ÉRKEZŐ HALLGATÓK SEGÍTÉSE EGY HAZAI 

PÉLDÁN KERESZTÜL

Egy hazai felsőoktatási intézmény (egyetem) ese-
tében vizsgáltuk meg, hogy milyen módon támo-
gatja az a beérkező Erasmusos hallgatókat. Az 
Erasmusos hallgatók több irányból kapnak segítsé-
get, de a két legkiemelkedőbb, és a csereprogram-
hoz leginkább kapcsolható, a programkoordiná-
tortól és az ESN diákszervezettől kapott segítség.

4.2.1. Programkoordinátor

Az intézményi programkoordinátorok azok, akik 
az adott csereprogramokra specializálódva foglal-
koznak a külföldi hallgatókkal. A programkoordi-
nátor a Nemzetközi és Innovációs Igazgatósághoz 
tartozik, melynek feladata az interjúalany elmon-
dása szerint: „az összes csereprogram, az Erasmus 
kimenő, Erasmus bejövő, Campus Mundi, tenge-
rentúli, minden, ami cserével kapcsolatos, akár be-
jövő, akár oktatói, akár hallgatói, személyzeti, ez 
minden rajtunk keresztül megy.”.

Az egyetem rendelkezik nemzetköziesedési 
stratégiával, a legfrissebbet tavaly előtt (2018-ban) 
tették közzé, amelyben az egyetem nemzetközi 
víziója és az esetlegesen fejlesztésre szoruló te-
rületek is megjelennek. A programkoordinátorok 
tisztában vannak a stratégia tartalmával. „És most 
van egy nemzetköziesedési projektje az egyetem-
nek és azt mi koordináljuk le. Vannak különböző 
munkacsoportok, és azt nálunk egyes kollégák 
koordinálják.” Az interjúalany ismeri az egyetem 
nemzetköziesedési stratégiáját, és annak megvaló-
sításában szerepet is játszik: „Van öt alprojektje a 
stratégiának. A szenátus jóváhagyta tavaly május-
ban. És az öt alprojektnek van két projektfelelőse 
itt az igazgatóságon. Én például a 4-es munkacso-
portnak vagyok a felelőse a munkatársammal, az 
a kétnyelvűsítése az egyetemnek, ami nagyon sok 
ilyen altételt tartalmaz.”.

A beérkező hallgatók ügyeinek intézése ezen az 
irodán keresztül történik, de ki kell emelni, hogy eze-
ket a hallgatókat ketté lehet bontani: „Erasmusnak 
mondjuk, de igazából a tengerentúli bilaterális agree-
ment-tel (kétoldalú megállapodás) jövők is oda tartoz-
nak. Tehát bejövő cserehallgatóknak hívjuk. Ebben 
benne van az Erasmus, benne van a tengerentúli 
kínai hallgató ugyanúgy, mint a német hallgató.”. A 
programkoordinátorokhoz bármivel tudnak fordul-
ni a programban részt vevő hallgatók. Általában a 
tanulmányaikkal kapcsolatos ügyekben, illetve más 
egyetemi adminisztratív problémával kapcsolatban 
keresik meg őket. A hallgatók sok esetben csopor-
tosan érkeznek az irodába elintézni egy-egy ügyet.

A felvett hallgatókkal a programkoordinátorok 
veszik fel a kapcsolatot e-mailben. Ekkor küldik el 
az egyetem által összeállított Guide-ot (Útmutató), 
melyben a hallgatókat érintő legfontosabb informá-
ciók találhatóak. „Nálunk készült tavaly egy Survival 
Guide (túlélési útmutató az egyetemi élethez), ami 
így a másfél évnek tapasztalata, hogy én mit éltem 
meg a hallgatókkal, hogy mi az, ami neki fontos, mi 
az, ami nekik nem fontos. Most próbáljuk rászorí-
tani őket, hogy azt olvassák is el.” A koordinátorok 
folyamatosan tartják a kapcsolatot a hallgatókkal az 
utazásuk előtt, illetve itt tartózkodásuk alatt.

A hallgatók ideérkezése után orientációs hét 
kerül megrendezésre, amikor az egyetemmel kap-
csolatos adminisztratív feladatok elvégzése, mint 
például a beiratkozás segítése, történik meg. A 
programkoordinátor inkább a hallgatók tanulmá-
nyi problémáival foglalkozik, míg az ESN diák-
szervezet az Erasmusos hallgatók egyetemi életét 
teszi színesebbé, változatos programok és csapat-
építő tevékenységek biztosításával. A cserehallga-
tók kétszer jönnek egy évben: „… augusztusban 
vagy szeptember elején és január vége, február 
elején. Nekik van egy orientációs tájékoztató, az 
ESN-ben kapnak mentort, és felkarolja őket tulaj-
donképpen az ESN.”.

A beérkező hallgatók szinte minden területen 
segítségre szorulnak, mert egy teljesen más környe-
zetbe, egy teljesen más kultúrába kerülnek, ami sok 
kihívás elé állítja őket. Azért, hogy csökkentsék a 
hallgatók kiszolgáltatottságát, megpróbálnak minél 
több területen támogatást nyújtani számukra.

A programkoordinátorok közös programokat 
is szerveznek a hallgatóknak, ahol jobban meg-
ismerhetik egymást, és ezáltal erősíthetik a cso-
portkohéziót. Annak ellenére, hogy sok külföldi 
hallgató érkezik ide, fontosnak tartják, hogy minél 
inkább éreztessék velük a törődést, hiszen nemcsak 
a tanulmányokban való teljesítés a fontos, hanem a 
lelki egészség is, amihez elengedhetetlen, hogy le-
gyen egy biztos pont, akitől tanácsot lehet kérni, és 
aki foglalkozik a problémájukkal. Az egyetemen 
működik diáktanácsadó központ, ahova a hallga-
tók szintén fordulhatnak probléma esetén.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a prog-
ramkoordinátoroknak nagy szerepük van a hall-
gatók segítésében, hiszen ők azok, akik a sikeres 
jelentkezéstől kezdve nyomon követik a hallgatók 
mindennapjait.

4.2.2. Diákszervezet: Erasmus Student Network 
(ESN)

A beérkező Erasmusos hallgatók esetén a di-
ákszervezetek meghatározó szerepét szintén 
mélyinterjú keretei között vizsgáltuk. Az ESN 
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nagy múlttal rendelkező diákszervezet, mely-
nek tagjai önkéntesek, akik a beérkező külföldi 
hallgatók számára nyújtanak segítséget a min-
dennapi életben. Az interjúalany elmondása 
szerint: „… igazából ez egy teljesen önkéntes 
dolog, egy diákszervezet. Nincsen megmondva, 
hogy mi konkrétan a feladatunk, hanem ez így 
kialakult az évek alatt.” A tandemprogram ke-
retében minden külföldi diák kap egy magyar 
buddy-t, egy párt, aki mentorálja, segít neki az 
itt tartózkodása alatt. „Ilyenekkel a study coor-
dinatorok foglalkoznak, hogy hogyan vegyék 
fel az órájukat, a Neptunt hogy kell használni, 
meg hivatalos dolgok. Mi pedig, a mindennapi 
élet dolgaiban segítünk, mint az elején, mikor 
jönnek, igyekszünk nekik segíteni lakással, ha 
van kérdésük, vagy, hogy ha olyan kérdéseik 
vannak, hogy bankszámlát hol érdemes nyitni, 
vagy telefon szolgáltatót ajánlunk.” Az ESN-nek 
azért van tandemprogramja, hogy „ne mindent 
nekünk kelljen, hanem össze vannak párosítva 
magyar diákokkal, akik szintén önkéntesen je-
lentkeznek és akkor ilyen kérdéseket nekik is 
feltehetnek.” Mindig nagyon sok külföldi hallga-
tó érkezik: „Őszi félévben csak Erasmusra 600-
an jöttek azt hiszem, tavaszi félévben fele ennyi, 
de még ehhez jön csomó másik program.”

Az ESN diákszervezet tisztában van az egye-
tem nemzetköziesedési stratégiájával, aktívan 
bevonták őket annak végrehajtásába, delegáltak-
kal képviseltetik magukat az egyetem stratégiai 
életében. „Teljesen bevontak, minden munkacso-
portból mondták, hogy küldjünk delegáltat, és 
vagyunk is szerintem a legtöbb csoportban, ha 
el tudunk menni.”

A beérkező hallgatóknak a legtöbb segítsé-
get az általános papírmunkával, az adminiszt-
rációval, a beiratkozással, a diákigazolvánnyal 
kapcsolatban, tehát a tanulmányi ügyekben kell 
nyújtani, azt igénylik leginkább. Ezen kívül a 
lakhatás az, ami még kritikus pontnak mondha-
tó. „A papírmunkák…. az biztos, hogy sok van, 
és erről sokat szoktak tőlünk is kérdezni.”

A felvételi értesítés után, az utazás előtt más-
fél hónappal, az ESN e-mailben tájékoztatja a 
beérkező hallgatókat az első programokról, az 
elérhetőségekről, kiküld egy Survival Guide-ot a 
lakhatásról, a banki ügyekről, az egészségügy-
ről és sok más témáról. „Egy ilyet csináltunk 
nekik, ebben elég sok minden össze van gyűjt-
ve, egy Survival Guide, budapesti tudnivalók…” 
Csoportokat hoznak létre a közösségi oldalakon 
(Facebook, WhatsApp) a hallgatók számára, ahol 
már a megérkezésük előtt kapcsolatba tudnak 
lépni egymással, és már az indulásuk előtt el-
kezdhetik kiépíteni a kapcsolati hálójukat. A di-

ákszervezet irodáját is felkereshetik a hallgatók 
bármilyen kérdés esetén: „Az irodánkban ugye 
van nyitvatartás is, és akkor is szoktuk mondani, 
hogy nyugodtan jöjjenek be.”. A felmerült kérdé-
seikre az ESN tagjai válaszolnak, illetve a hall-
gatók közötti interakció is megjelenik, például 
lakótárskeresés formájában.

A regisztrációs hét előtt megrendezésre kerül 
a Hostel Week, amelynek keretében minden este 
más helyre látogatnak el a hallgatók, így próbál-
nak teret adni a személyes kapcsolatok kialakí-
tására. Az orientációs héten a tanulmányi ügyek 
elintézésén kívül sok más tevékenység is folyik, 
ilyenkor szokták megrendezni a budapesti vá-
rosnézést, ahol kifejezetten a magyar ételekkel 
és kultúrával foglalkoznak. Szerveznek egy hét-
végi gólyatábort is, a Balatonon vagy Egerben. Itt 
a külföldi hallgatók megismerkedhetnek az or-
szággal és a magyar kultúrával, miközben a cso-
portkohézió is erősödhet. Minden évben szer-
veznek egy utat külföldre csapatépítő jelleggel, 
például Krakkóba vagy Erdélybe.

A szemeszter folyamán többféle (hetente ál-
talában egy-két) programot szerveznek: Quiz 
Night, korcsolyázás, nemzetközi vacsora, látoga-
tás a Parlamentbe. A nemzeti ünnepek alkalmá-
val elmesélik a külföldi diákoknak, hogy milyen 
események történtek az adott ünnep idején, hogy 
a cserehallgatók ezáltal mélyebben is megismer-
kedhessenek a magyar kultúrával.

5. Javaslatok, további  
kutatási irányok

Azt találtuk, hogy sok esetben nincs az egye-
temek honlapján külön aloldal a nemzetközi 
színtérről érkező hallgatók számára, holott ez 
nagymértékben segítené a tájékozódásukat. Más 
egyetemek legjobb gyakorlatait mindenképpen 
fontos figyelembe venni a tartalom tervezése so-
rán. Például külön listát érdemes megjelentetni 
az utazás előtti, a tartózkodás alatti és a program 
végeztével tanácsos vagy kötelezően elvégzendő 
teendőkről. Ezzel a funkcióval elkerülhető lenne 
az elvárásokkal és feladatokkal kapcsolatos in-
formációs aszimmetria. Beágyazott linkekkel ez 
akár interaktív is lehetne a részletesebb infor-
mációkért, illetve megjelölési lehetőséggel, hogy 
éppen hogy áll a hallgató az adott teendőkkel.

Munkafolyamat típusú honlapként még fej-
lettebb változat lehetne az, amikor a beadott do-
kumentumok alapján a rendszer magától jelöli be 
az elvégzett feladatokat, és figyelmeztet, ha egy 
mindenképpen szükséges kötelező feladatot nem 
csinált meg az adott hallgató. Fontos megemlíte-
ni, hogy az egyetem nem egy különálló, elszige-
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telt közeg, több külső erő befolyásolja, melyek-
ből az egyik a kulturális környezet. A honlapon 
emiatt legyen információ a helyi kultúráról és 
a legfontosabb nevezetességekről. Szabadidős 
programok ajánlása, éttermek, szórakozóhelyek 
feltüntetése is segíthet abban, hogy a külföldről 
érkező hallgató felkészültebben érkezhessen az 
országba. Azt is fontos kiemelni, hogy több eset-
ben az információ nem explicit módon jelenik 
meg a honlapokon, vagy azok valamely alolda-
lán. Ezekben az esetekben a segítő információk 
egy dokumentumban jelennek meg, de azokat 
nehezen lehet megtalálni. Ezért fontos, hogy egy 
letisztult, felhasználóbarát honlapon jelenjenek 
meg a strukturált információk. Ezt a honlap fo-
lyamatos fejlesztésével, tesztelésével lehet elérni, 
ami mentén a felhasználói élmény javításának is 
előtérbe kell kerülnie. Érdemes megvizsgálni az 
elemzés során az adott honlapokhoz meghatáro-
zott értékeket, és a legmagasabbakat jó példának 
tekinteni.

Komolyabb, intézményi megállapodásokra 
lenne szükség, például ingatlanügynökségekkel 
vagy az egészségügy szereplőivel, annak érdeké-
ben, hogy minden területen kielégítő segítséget 
kapjanak a hallgatók.

A diákszervezeteknek a magyar és a külföldi 
hallgatók közötti szakadékot át kellene hidalni 
ahhoz, hogy sikeres legyen a külföldi hallgatók 
integrálása az egyetemi életbe. Erre ugyan van-
nak már törekvések, például a buddy-k, de ezt 
magasabb szintre kell emelni. Egy olyan moti-
vációs rendszert érdemes kialakítani a hazai és 
külföldi hallgatók számára, amely ösztönzi őket, 
hogy interakcióba lépjenek egymással, hogy 
megismerjék egymás kultúráját.

Jövőbeli kutatási irányként érdemes azt vizs-
gálni, hogy a javaslatok megvalósításáról milyen 
véleménnyel lennének a külföldi hallgatók, van-e 
részükről igény a felmerült problémák megoldá-
sára. Érdekes lehet megvizsgálni a külföldi cse-
reprogramban részt vevő hallgatók hozzáállását 
a célországról való információszerzés kapcsán, 
majd ez alapján klasztereket alkotni, és később 
ezzel optimalizálni, szegmensekre szabni az el-
érhető információt.
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