
Erasmus Policy statement (EPS) 

A Dunaújvárosi Egyetem (DUE) elkötelezett abban, hogy támogatólag és aktívan részt vegyen 
az európai (és a magyar) felsőoktatási rendszer nemzetköziesítésében és modernizációjában 
és számos Európán kívüli ország (Azerbajdzsán, Kína, Kazahsztán, Ukrajna, Tunézia) 
felsőoktatásának a fejlődésében is. A DUE-nek, mint alkalmazott tudományok egyetemének 
célja a jó minőségű oktatás, tudás transzfer és a kiválóság a képzési programjai mindegyik 
szakmai területén elsajátítható képességek gyakorlati alkalmazásában.  

A DUE nemzetköziesítési stratégiája, amely egy 15 éves nemzetköziesítési folyamat hatására 
került kialakításra, a következő fő célokat tartalmazza:  

1.) Az angol nyelven oktatott képzési programok számának a növelése annak érdekében, hogy 
az egyetem hallgatói és munkatársai integrálódjanak az európai oktatási és kulturális életbe. 
Jelenleg 6 alapképzési és 2 mesterképzési programunkat kínáljuk angol nyelven a 
részképzésben és teljes képzésben nálunk tanuló külföldi és magyar hallgatóink részére 
(beleértve a KA103 és KA107 programokban beutazó Erasmus hallgatóinkat is).     

2.) A multikulturális egyetemi kampusz (mint oktatási környezet) folyamatos kialakítása és 
fenntartása, amelyben a nemzetköziesítés céljai teljesíthetőek azáltal, hogy egyre több 
országból fogadunk hallgatókat és vendégoktatókat. Jelenleg az egyetemi kampuszunk 
nemzetközi hallgatói a világ 35 különböző országából érkeznek.  Mind a részképzésben, mind 
pedig a teljes idejű képzésben tanuló külföldi hallgatóink fontosak számunkra, szívesen látjuk 
őket az egyetemünkön. A részképzéses külföldi hallgatóink többsége az Erasmus program 
keretein belül érkezik a DUE-re. A következő években szeretnénk tovább növelni a beutazó 
Erasmus hallgatóink létszámát.  

3.) Célunk a lehető legnagyobb számú beutazó és kiutazó résztvevő inklúziója az Erasmus 
programban, amely aktív részvételünk fenntartását és javítását is jelenti az Erasmus 
programban. Egyetemünk intézményi nemzetközi és modernizációs stratégiájában alapvető 
fontosságú részvételünk az Erasmus programban, mert a DUE-nek szándékában áll a lehető 
legtöbb hallgatójának és munkatársának lehetőséget biztosítani nemzetközi, oktatási, 
kulturális és társadalmi tapasztalatok megszerzésére más európai országok és Európán kívüli 
országok felsőoktatási intézményeinél vagy vállalatainál a résztvevők felsőoktatási vagy 
szakmai területén megvalósítható fejlődés céljából.  

4.) A nemzetközi felsőoktatási tudástranszfer, amelynek céljára az Erasmus mobilitások egy 
nagyon praktikus csatornát nyújtanak, szintén döntő érvnek számít egy intézménynél a 
programban való részvételre. Éppen emiatt az Erasmus programban történő aktív részvétel 
az egyik legfontosabb összetevőjének számít egy felsőoktatási intézmény nemzetközi 
elismertségének.  

5.) Úgy gondoljuk, hogy az Erasmus program széleskörű és gondosan kidolgozott 
keretrendszert biztosít a szervezetek és intézmények közötti együttműködésre is (a program 
KA2 részében).  

A korábbiakhoz hasonlóan egyetemünk a következő 7 évben is elsősorban olyan Európai 
Uniós projektekben szeretne szerepet vállalni, amelyet elősegítik az oktatás illetve a képzés 
színvonalának növelését valamint az oktatási infrastruktúra, a képzési eszközök fejlesztését. 
A DUE érdekelt együttműködési partnerségek kialakításában, a jó gyakorlatok cseréjében, az 
innovációs partnerségekben is. A távoktatásra és a digitális készségek fejlesztésére irányuló 
projektek szintén előtérbe kerültek az elmúlt néhány évben, és a jövőben ezt még fontosabb 
iránynak fogjuk tekinteni az új projekt együttműködések és pályázatok vonatkozásában.  

A korábbi pályázataink leírása megtekinthető az egyetemi honlapunkon:  

http://www.uniduna.hu/nyertes-palyazataink 

http://www.uniduna.hu/nyertes-palyazataink


 

A következő 7 évben az Erasmus partneri együttműködéseink alapján a DUE szándékozik 
kialakítani és elindítani 2+1, 3+1, 2+2 (kettős diplomás) képzési programokat a nemzetközi 
partneregyetemekkel együttműködésben, amely programok az együttműködő egyetemek már 
meglévő és akkreditált (alap-és mesterképzési) programjaira épülnek fel, különös tekintettel 
hallgatók kreditátvitelére az egyetemek között a hasonló tartalommal rendelkező kurzusok 
vonatkozásában.   

A DUE elkötelezett az Erasmus program folyamatainak és eljárásmódjának az 
egyszerűsítésében intézményi szinten ésszerű és a program résztvevőit támogató módon, és 
ezért átgondoljuk az Erasmus programhoz kapcsolódó munkafolyamataink digitalizálásának a 
lehetőségeit.    

Translation to English language: 

The University of Dunaújváros (UOD) is committed to supportively and actively participate in 
the internationalization and modernization of the European (and Hungarian) higher educational 
system, and the development of the higher education in several non-European countries 
(Azerbaijan, China, Kazakhstan, Ukraine, Tunisia), as well. UOD, as a university of applied 
sciences also aims at high quality in education, knowledge transfer and excellence in the 
practical application of the mastered skills on every academic area of its study programs.   

The internationalisation strategy of UOD, which was formed by a 15-year-long 
internationalisation process, includes the following main goals:  

1.) The enhancement of the number of the degree study programs provided in English 
language in order to support the students and the staff of the institution to be integrated in the 
European educational and cultural life.  Now we offer the courses of 6 bachelor degree 
programs and 2 master degree programs of ours in English language to our full-time and part-
time international and Hungarian students (including our inbound Erasmus students in KA103 
and KA107 programs).  

2.) The continuous creation and maintenance of that multicultural university campus (as a 
study environment) in which all the goals of internationalisation can be accomplished, by 
accepting students and guest lecturers from more and more countries. Now, we have got 
international students in our university campus, who arrived from 35 different countries in the 
world. Both part-time and full-time international students are important to our HEI and they are 
welcome to our university. Most international part-time students come to study at UOD in the 
frames of Erasmus program. We wish to increase the number of our inbound Erasmus students 
in the next years.   

3.) Inclusion of the biggest possible number of inbound and outbound participants in Erasmus 
program, which also means maintaining and developing our active participation in Erasmus 
program: In the institutional internationalisation and modernisation strategy of our university it 
is essential to participate in the Erasmus+ program, because UOD intends to give the 
opportunity to as many of its students and staff members as it is possible to get international, 
educational, cultural and social experience at the higher educational institutions or companies 
of other countries in Europe and out of Europe in order to achieve development on the 
academic or professional area of the participants.  

4.) The international academic knowledge transfer for which the Erasmus mobilities offer a 
very practical channel, is also a decisive argument for the participation of a HEI in the program. 
In connection to that active participation in Erasmus program is one of the most important 
elements of the international reputation of a higher educational institution.  



5.) We believe that Erasmus program provides a broad and well-elaborated framework for 
partnerships and cooperation among organisations and institutions (KA2), too.  

Like in the past, in the next 7 years our university wants to participate primarily in that kind of 
European Union projects that support the increase of the quality of education, the level of 
education, the further development of the educational infrastructure and assets and tools of 
education. UOD is also interested in the establishment of partnerships for cooperation and 
exchanges of practices and partnerships for innovation, too. Projects focusing on distance 
learning and the development of digital skills has also come prominence in the last few years, 
and in the future we are going to regard it an even more important direction of new project 
cooperations and applications, too.  

The description of our former projects can be found in our university homepage:  

http://www.uniduna.hu/nyertes-palyazataink 

In the next 7 years as a benefit of our Erasmus partnerships UOD aspires to elaborate and 
start 2+1, 3+1, 2+2 study programs (with double degree certificates) in cooperation with our 
international partner universities, which program are supposed to be built on the already 
existing and accredited (bachelor or master) degree programs of the collaborating universities 
with special focus on the credit transfer of the students between the universities concerning 
the courses with similar content.  

UOD is committed in the simplification of the processes and procedures of Erasmus program 

on the institutional level in a reasonable and participant-friendly way, and therefore we consider 

the possible ways of digitalisation of our procedures of the Erasmus program. 

http://www.uniduna.hu/nyertes-palyazataink

