SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Erasmus+ Személyzeti Mobilitás
2015. november 30 – december 4.
2015. november 30 és december 4. között az Erasmus+ Személyzeti Mobilitás keretében
tanulmányúton vettem részt a Burgenlandi Egyetemen (University of Applied Sciences
Burgenland).
Az egyetem 5 kara (department) két campus-on helyezkedik el, mindkét helyen 2-2 napot
töltöttem.
Pinkafeld:
1. Energia - és Környezetmenedzsment
2. Egészségtudomány
Eisenstadt:
3. Közgazdaságtudomány (közép-kelet európai fókusszal)
4. ICT és Információmenedzsment
5. Szociális munka
Az egyetemnek kb. 2000 hallgatója van, 65%-uk levelezőn végzi tanulmányait, 50%-ban
távoktatásban. (Mesterszak csak levelezőn indul.) A gyakorlatias képzésnek köszönhetően a
hallgatók elhelyezkedési aránya 99%. A közel 200 alkalmazott és 500 külsős oktató szorosan
együttműködik az egyetem 100%-os tulajdonában lévő kutatócéggel (Forschung Burgenland),
valamint a kiterjedt vállalkozói körrel. (kb. 400 üzleti partnerkapcsolat)
Az Energia - és Környezetmenedzsment kar kb. 30 hallgatójának prezentációt tartottam a
PTE-n való Erasmus+ mobilitásban való részvétel lehetőségéről, előnyeiről, melyet
érdeklődéssel fogadtak.
A látogatás alatt az alábbi személyekkel folytattam megbeszéléseket:
Név:

Funkció:

Kar:

Elérhetőség:

Prof. Dr. Christian
Heschl

Épülettechnológia –
és menedzsment MA
program felelőse

Energia - és
Környezetmenedzsment

christian.heschl@fh-burgenland.at
+43 3357 45370-1321

Prof. Dr. Christian
Wartha

dékán

Energia - és
Környezetmenedzsment

christian.wartha@fh-burgenland.at
+43 3357 45370-1120

Prof. Dr. Gernot
Hanreich

rektor

Jürgen Krail

vezető kutató

Forschung Burgenland
(Energia - és
Környezetmenedzsment)

juergen.krail@forschung-burgenland.at
+43 3357 45370 1328

Doris Rixrath

vezető kutató

Forschung Burgenland
(Energia - és
Környezetmenedzsment)

doris.rixrath@forschung-burgenland.at
+43 3357 45370 1328

Mag. Dr. Silvia
Ettl-Huber

ügyvezető

Forschung Burgenland

silvia.ettl-huber@fh-burgenland.at
+43 5 7705-5420

gernot.hanreich@fh-burgenland.at
+43 3357 45370-1133

Név:

Funkció:

Kar:

Elérhetőség:

Markus
Puchegger

projektiroda vezető

Forschung Burgenland

markus.puchegger@forschungburgenland.at
+43 5 7705-5434

Dr. Christian Büll

dékán

christian.buell@fh-burgenland.at
ICT és
információmenedzsment +43 5 7705-4320

Mag. Silke
Palkovits-Rauter

oktatási programok
vezetője

silke.palkovits-rauter@fh-burgenland.at
ICT és
információmenedzsment +43 5 9010 602-61

Mag. Andrea Trink

nemzetközi
kapcsolatok és
minőségbiztosítás

andrea.trink@fh-burgenland.at
ICT és
információmenedzsment +43 5 7705-3820

Heather DawsonKiss

nemzetközi
kapcsolatok

Heather.Dawson-Kiss2@forschungICT és
információmenedzsment burgenland.at
+43 5 7705-3836

A megbeszélések tárgya általánosságban a lehetséges együttműködési területek voltak,
különösen az alábbi területeken:
1. Mobilitás (hallgatói, oktatói, adminisztratív)
2. Közös oktatás (esetleg kettős diplomát adó közös képzés a jövőben)
3. Rendezvények (nyári egyetem, konferenciák)
3. Kutatási és egyéb (oktatási, intézményfejlesztési) projektekben való részvétel
4. Publikációs lehetőségek
Az osztrák kollégák nyitottak, örömmel fogadnak minden együttműködési lehetőséget és
várják a konkrét megkereséseket, kapcsolatfelvételt.
A hallgatók és oktatók szívesen tennének
kapcsolatfelvétel és tapasztalatszerzés céljából.

látogatást

karunkon

személyes

Az együttműködés előnyei egyetemünk számára:











nemzetközi kapcsolatok bővítése
Erasmus keretében hallgatók és oktatók cseréje, vendégoktatók meghívása
hallgatóink részére német szaknyelv elsajátítása, gyakorlatias oktatási programok
megismerése (különös tekintettel a pécsi munkaerőpiac igényére a német nyelvet
beszélők iránt)
szakmai gyakorlatok lehetősége külföldi cégeknél
közös oktatói és kutatói tevékenység
szakmai hálózat bővítése oktatóink részére
nemzetközi publikációs lehetőség
részvétel (bekerülési lehetőség) pályázatokon sikeresen szereplő konzorciumokba/n
távoktatási programok megismerése, átvétele
tananyagok modernizálásának lehetősége

Köszönöm a lehetőséget az Erasmus+ mobilitásban való részvételre.
Bármilyen egyéb, részletesebb információval, képekkel szívesen állok rendelkezésre.
Pécs, 2015. december 10.
Császár Zita

