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Májusban a Rijekai Egyetem Gazdaságtudományi Karán tartottam Erasmus
előadásokat a helyi diákoknak viselkedés gazdaságtani témában. Rijeka, vagy
régi magyar nevén Fiume, egészen 1918-ig hivatalosan is Magyarország
része volt, szabadkikötő, jelentős iparral és kulturális értékekkel.
Napjainkban Rijeka Horvátország legnagyobb kikötője. Az ipari múltat, akár
csak Miskolc, csak nehezen tudja maga mögött hagyni. Lakosainak száma,
akárcsak Miskolcé, csökkenőben van, de még így is Horvátország harmadik
legnagyobb városa.
Fiume gyönyörű környéken fekszik. Nyugatról a tenger, keletről a hegyek
határolják. Néhány kilométerre északra fekszik Abbázia (Opatija), a
Monarchia idejének leghíresebb fürdővárosa; és Krk szigete vagy az Isztriai-
félsziget sincs messze.
A Rijekai Egyetem hasonló méretű, mint Egyetemünk; a gazdászkar
ugyancsak összemérhető a miskolci GTK-val. Angol nyelvű képzéseik is
vannak, ezért az alapszakos hallgatók szinte minden olyan tárgyat
megtalálhatnak az angol nyelvű kínálatukban, ami Miskolcon is kötelező
tárgy. De nagyon sok tárgy elérhető a mesterhallgatók számára is. Az
oktatók, hallgatók déliesen közvetlenek, jól beszélnek angolul, és nagyon
nyitottak a külföldiek felé. Fekvése, adottságai, árszínvonala, a
fogadóegyetem színvonala miatt is kiváló célpontja lehet a miskolci Erasmus
hallgatóknak.



2019. május 12-18 között látogattam meg Erasmus+ mobilitás keretein belül
egy három főből álló miskolci delegáció tagjaként az ukrán Nemzeti Műszaki
Egyetem Harkovi Politechnikai Intézetét (National Technical University, Kharkiv
Polytechnic Institute (NTU "KhPI")). A Gazdaságtudományi Kart képviselő
küldöttségünket Dr. Szilágyi Roland dékánhelyettes, Bakó Tamás mesteroktató
és jómagam alkottuk. Már a harkovi repülőtérre érkezve meleg fogadtatásban
volt részünk, mely a látogatásunk egész ideje alatt megmaradt. A
fogadóintézmény már előzetesen egy igen részletes programot alakított ki
számunkra. A hét folyamán számos marketing és fogyasztói magatartás
előadást tartottam a NTU "KhPI" diákjai számára, a kollégáim pedig a
menedzsment és statisztika tudományterületéhez kapcsolódó ismeretekkel
gazdagították őket. Szinte minden intézet képviselőjével sikerült találkozni és
megbeszéléseket folytatni az ott-tartózkodásunk során. Arra is volt alkalmunk,
hogy bepillantást nyerhessünk az ott dolgozó fiatal kutatók munkájába. Jó volt
látni köztük néhány ismerős arcot, akik már jártak nálunk Erasmus ösztöndíjjal,
vagy a szakmai gyakorlatuk keretében. Ezen kívül részt vettünk az ukrán
Nemzeti Erasmus Iroda monitoring meetingjén is, ahol az együttműködésünk
eddigi tapasztalatiról osztottam meg, illetve a csereprogramok, a hallgatói
mobilitás előnyeiről próbáltam meggyőzni a jelen lévő hallgatókat, akiket arra
bátorítottam, hogy válasszák a Miskolci Egyetemet, ha ilyen programban
gondolkodnak. Nagy megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy a NTU "KhPI"
rektora, Prof. Sokol is fogadott bennünket. Vele az eddigi kitűnő
együttműködésünk további megerősítésének különféle módjairól tárgyaltunk. A
Rektor úr a találkozó során átnyújtotta számunkra annak a „Compliance”
témájú könyvnek az első példányait, amelyet a két egyetem professzorai
közösen írtak. A látogatásunk alatt módunkban állt megismerni a város
nevezetességeit, pl. a volt Szovjetunió legnagyobb terét, vagy a Gorky parkot,
amely mindenféle kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas. Élveztük a kitűnő
ukrán konyha remekeit, és a helyi italokat, pl. a kvaszt. Összességében egy
feledhetetlen hetet töltöttünk Harkovban a vendéglátóink szívélyes
fogadtatásának köszönhetően.



Május 7-8-án az ME-GTK nemzetközi napokat szervezett a hagyományos Erasmus, ill. annak EU-n kívüli kiterjesztése, a
kreditmobilitási programbeli partnerei számára. Összesen 11 kolléga vett részt a rendezvényen hat partnerintézményből:
Lodzi Egyetem, Rzeszowi Egyetem, Tbilisi Állami Egyetem, Jereváni Állami Közgazdasági Egyetem, Kolozsvári Babes-Bolyai
Egyetem és Ufai Állami Olajipari Egyetem. Az első nap a partnerek megismerkedését, networkinget segítő
intézménybemutatás, projektismertető zajlott, délután pedig a TED-hez hasonló rövid, 15-20 perces előadásokban
mutatták be a résztvevők legfrissebb kutatási eredményeiket közérthető, a hallgatóink számára szórakoztató formában. A
második napra miskolci városlátogatást szerveztünk a vendégeinknek. A nemzetközi napokat az EFOP 3.4.3-16-2016-
00015 FŐNIX-ME program támogatta.



This year I was given an opportunity to participate in the Erasmus+ staff mobility programme. Within that week, I had the chance to meet my colleagues from the International Relations Office of the University of Miskolc and the
Faculty of Earth Science and Engineering to discuss our current and future cooperation using a KA107 project, and took part in the International week organized by the Faculty of Economics. These meetings and events allowed
me to learn a lot from colleagues not only from the Hungarian university, but also from scholars from around the world, who shared their experience and knowledge in internationalization. The partnership between our
universities started in the late 1990s, with a focus on research cooperation, but in the recent years, the focus has moved onto educational cooperation. After visiting the campus, experiencing the Hungarian hospitality and
learning about the region, I am feeling very excited for all our students who are already in Miskolc and are coming to this wonderful university this autumn! I am very grateful to my colleagues from the University of Miskolc for
their generosity of knowledge and hospitality.
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