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A PTE KTK egy évvel ezelőtt kötött Erasmus+ mobilitási keretszerződést a University of
Split, Faculty of Economics-al. A két intézmény közötti együttműködés az elmúlt egy év
során hallgatói és oktatói mobilitási tevékenységből állt. Az együttműködés ezen kezdeti
szakaszából való továbblépési lehetőségek felderítése és a két intézmény kapcsolatainak
továbbfejlesztése állt jelen mobilitási program középpontjában.
A mobilitási program során megismerhettük a partnerintézmény szervezeti felépítését és
oktatási portfólióját. A látogatás egyik kiemelt célja volt a kar 2015 őszén indított turizmus
képzés területén szakmai kapcsolatok kialakítása a horvát turizmus oktatásában kiemelkedő
szerepet betöltő partnerintézménnyel. Látogatásunk során megbeszélést folytattunk a horváth
partner turizmus képzéseiben központi szerepet betöltő oktatókkal professzor Lidija Petric-cel
dr. Smiljana Pivcevic-cel és dr. Davorka Mikulic-cal. A megbeszélés során megvitatásra
került a két intézmény turizmus képzéseinek curriculuma, a horvát partner bemutatta az alapés mester szintű képzési programok melletti továbbképzési programjait a turizmus területén.
Megállapodás született, hogy a két intézmény a jövőben intenzívebbé teszi a szakmai
párbeszédet a turizmus területén. Annak érdekében, hogy ez a párbeszéd elindulhasson
mindkét fél összeállítja a turizmus területén oktató kollegák kompetencia-térképét és ezt
egymással megosztják, valamint mindkét fél együttműködési szándékát fejezte ki a jövőbeni
közös projektekben, pályázatokban. A kapcsolattartást a továbbiakban a turizmus területén a
PTE KTK részéről Gerdesics Viktória, a USFE részéről pedig Smiljana Pivcevic koordinálja.
A látogatás során további megbeszéléseket folyattunk a USFE jelenlegi és jövőbeni dékáni
vezetésével. A korábbi dékánhelyettest Maja Fredotovic-ot ottlétünk során választották meg a
következő ciklus dékánjává. A megbeszélésen részt vett továbbá az volt- és leendő oktatási
dékénhelyettes Ivica Pervan. Az intézményi bemutatkozást követően megvitatásra került a két
intézmény vállalkozásfejlesztés területén kifejtett tevékenysége és az e területen rejlő
együttműködési lehetőségekről is szó esett. A spliti intézmény nemzetközi konzorciumi
partnereivel egy nyertes Erasmus+ pályázat keretében immár negyedig alkalommal szervezi
meg a nyári egyetemi programját vállalkozásfejlesztés területén. Ez kiváló lehetőséget biztosít
a jövőbeni együttműködésre egy közös nyári egyetemi program kialakításával, lévén a PTE
KTK Simonyi Nyári Egyetemi programja is hasonló profilú. A megbeszélés során mindkét fél
egyetértett abban, hogy a két intézmény vállalkozásfejlesztési központja, a
vállalkozásfejlesztési oktatási programok, valamint a social entrepreneurship kiváló terepe
lehet a jövőbeni szorosabb intézményi együttműködésnek. Megállapodás született arra
vonatkozóan, hogy a két intézmény kísérletet tesz egy közös nyári egyetemi program
kialakítására és részletesebben megvizsgálja az együttműködési lehetőségeket a
vállalkozásfejlesztési oktatási programok fejlesztése és kialakítása terén is.
Danijela Coppola kari Erasmus koordinátorral folytatott megbeszélés során részletesen
megismerhettük a USFE hallgatói és oktatói mobilitási tevékenységeinek szervezési

folyamatát. Információt kaptunk a mobilitásban részt vevő hallgatók létszámára vonatkozóan,
részletesen bemutatásra került a mobilitást támogató adminisztratív feladatok intézményi és
kari leosztása. A két intézmény közötti volumenhasonlóság ellenére érdekes eltérésekre is
fény derült. Annak ellenére, hogy mindkét kar nagyságrendileg ugyanannyi külföldi
cserehallgatót fogad a horvát partner komoly gondokkal küzd az angol nyelven meghirdetett
és ténylegesen elérhető kurzusok kapcsán. E probléma mentén részletesen megvitatásra került
a PTE KTK angol nyelven elérhető képzési programjainak szervezése és azok kulcsszerepe a
mobilitási programok megvalósítása szempontjából.
A mobilitási időszak során összességében lehetőségünk nyílt egy viszonylag új
partnerintézmény mélyrehatóbb megismerésére, valamint olyan személyes kapcsolatok
kialakítására, melyek mentén megvalósulhat a jövőben az intézményi kapcsolatok
továbbfejlesztése.

