Szakmai beszámoló
Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és
10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem
Sporttudományi Karán, valamint egy napot eltöltöttem a Coimbrai Egyetem Sporttudományi
és Testnevelési Karán.
A két egyetemi kapcsolat közül a coimbrai már egy régebbi, az ERASMUS mobilitási
program révén fennálló kapcsolat, ám ez idő alatt korábban nem történt konkrét oktatói utazás
a két intézet között, így időszerű volt egy látogatás a kapcsolat szorosabbra fűzése érdekében.
A két Kar közötti együttműködést a 2014 októberében, intézetünk által szervezett Workshop
tette lehetővé a két egyetem közötti kapcsolatfelvételt, amelynek egyik eredménye a mostani
meghívás és utazás.
A program részletes leírása:
Az első nap reggelén először a Kar Erasmus koordinátorával Sara Henriques-sel találkoztam,
mivel a kiutazás elsődleges célja a helyi oktatás megismerése és a jövőbeli hallgatói és oktatói
cserekapcsolatok elősegítése is volt. A rövid megbeszélés tárgyát egy másnapi, hosszabb
találkozó előkészítése képezte.
A nap későbbi részében Maria José de Carvalho, a Kar Sportmenedzsment Tanszék
tanszékvezetőjének meghívásának eleget téve részt vettem egy brazil PhD hallgató, Daiane
Miranda de Freitas PhD védésén. Doktori disszertációjának címe „A Brazil Olimpiai
Bizottság vezetőinek kompetenciái és vezetői készségei (leadership)”. Ugyan a védés portugál
nyelven folyt, a hallgató diái és különösen a ceremoniális rész révén rendkívül értékes
tapasztalat volt látni a PhD teljesítés és védés közötti különbségeket a két ország között.
Az ebédet követően 14:30 és 16:00 között Maria kérésére angol nyelvű órát tartottam a
harmadéves Sport Science alapszakos portugál hallgatóknak, a „Sportmenedzsment helye és
szerepe Magyarországon” címmel. Az előadás célja kettős volt. Egyrészt megismertetni a
hallgatókkal a magyarországi sportszervezéssel kapcsolatos helyzetet, másrészt felkelteni az
érdeklődésüket az esetleges mobilitás iránt.
A második napon a korábban megbeszélteknek megfelelően 9:30 és 11:30 között
megbsezélésen vettem részt Sara Henriques-sel, a Kar ERASMUS koordinátorával. A
tárgyalás fő kérdésköre annak megbeszélése volt, hogy milyen módon lehetne még nagyobb
mobilitásra ösztönözni a két intézet hallgatóit, valamint annak átbeszélése, hogy milyen
tárgyak és területek kapcsán kerülhet sor a mobilitásra. Sajnálatos helyzet, hogy a jelenleg is
általuk ajánlott gyakorlati tárgyak mellett a jövőben sem várható, hogy sokkal több angol
nyelvű elméleti tárgyat oktassanak a tőlünk érkező hallgatóknak, amelynek elsődleges oka az
időhiány és a nyelvtudás hiánya.
11:30-tól 13:00-ig találkozót beszéltem meg a portói egyetemen jelenleg kint tanuló magyar
ERASMUS hallgatóinkkal, akiktől még részletesebb információkhoz jutottam az óratartást, a
nyelvtanulást, a mindennapi életvitelt illetően, amely segítségül szolgálhat a jövőben mind a

hallgatói, mind pedig az oktatói mobilitás megszervezésében és kivitelezésében. A hallgatók
beszámolója révén az infrastrukturális háttér megismerése mellett betekintést nyertem a
mindennapi életbe is.
A találkozót követően engedélyt kértem és kaptam két gyakorlati óra (Kézilabda és Torna)
megtekintésére.
A harmadik napon Maria de Carvahoval és PhD hallgatójával folytatott, összesen 4 órás
megbeszélés keretében került sor a két intézet sportgazdasági kutatásainak egyeztetésére,
amelynek eredményeként kialakításra és megtervezésre került két olyan kutatási terület,
amelyet közösen lehet majd megvalósítani. A témákhoz kapcsolódóan két jövőbeli
ERASMUS+ mobilitás is megbeszélésre került. Az első 2015. április végén (én utazom vissza
Portoba), a másik május elején (Maria jön Pécsre).
A negyedik nap során látogatást tettem az Intézet másik nemzetközi partnerénél, a University
of Coimbra Sporttudományi és Testnevelési Karán. Az ott tartózkodásom alatt találkoztam
Liliana Moreiraval a Kar ERASMUS koordinátorával, aki végigvezetett a Kar létesítményein,
bemutatta a különböző mobilitási lehetőségeket. Áttekintettük a jelenleg kevésbé sikeresnek
tekinthető párhuzamos oktatói, és a Pécsről Coimbrába történő hallgató mobilitást. Mivel a
coimbrai kar rendkívül sikeresnek tekinthető a nemzetközi mobilitás terén (az idei évben 64
bejövő és 82 kimenő hallgatójuk van), ezért mindenképpen érdekes volt azon stratégiák
meghallgatása, amelyek révén a hazai mobilitási programok is sikeresebbé tehetők.
Tartózkodásom utolsó napján 2 órás megbeszélésen vettem részt Jorge Motával és Maria
Joana Carvalhoval, a portói kar természettudományos kutatásaiért felelős oktatóival. A téma
olyan kutatási területek kialakítása volt, amelyen a két intézmény szakemberei közösen
dolgozhatnak. A megbeszélés során két olyan témakör bontakozott ki, amely mindkét fél
véleménye szerint a jelenlegi kutatások központi elemét képezi, és amelyek kapcsán lehetőség
lehet hazai vagy európai uniós források bevonására is a későbbiekben (pl. egy közös
ERASMUS projekt keretében). Az egyik ilyen terület a Joana Carvalho és több hazai kolléga
kutatási fókuszában lévő „Healthy Aging”, míg a másik – karunkon a jelenlegi TÁMOP-ban
is fontos szerephez jutó - „Adapted Physical Education” témaköre, amelynek egyébként is
komoly hagyományai vannak Intézetünkben.
Megbeszélésünk alapján Joana Carvalho felveszi a kapcsolatot az Intézet munkatársaival és
hamarosan kialakításra kerülnek a közös kutatási irányok és konkrét projektek, valamint
Joana csatlakozik Maria-hoz a májusi mobilitás alkalmával.
Összességében tehát rendkívül értékes és érdekes tapasztalatot szereztem, amely előmozdítja
majd a jövőbeli mobilitást a két Kar között és segítséget nyújt a hatékonyabb
oktatásszervezési feladatok ellátásában.
Kajos Attila
Egyetemi tanársegéd, ERASMUS koordinátor
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