
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Metropolitan Egyetem és 

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

 

Október elsején szombaton, a Sapientia egyetemi napon, ünnepi keretek között írta alá hosszú távú 

megállapodási szerződését a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem. Az együttműködés célja elsősorban a tudásmegosztás és a hallgatók közötti, 

határon túli együttműködés megteremtésének lehetősége. 

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem együttműködése 

számos területre kiterjed majd. A mindkét intézményben jelen lévő szakterületeken – kommunikáció 

és médiatudomány, üzleti tudományok, társadalomtudományok és művészet – közös oktatási és 

művészeti projektek fejlesztésén dolgozik majd együtt a két egyetem, a partnerkapcsolatban továbbá 

kiemelt szerepet kap a tudásmegosztás a tudományos, művészeti, valamint oktatásfejlesztési 

tevékenységről, a szervezet- és intézményfejlesztés jógyakorlatairól és stratégiai megfontolásairól. 

A hallgatóknak és az egyetemek oktatóinak, adminisztratív munkatársainak is fejlődési jelentőséget 

jelent majd az intézmények közötti csereprogram. Az alap- és mesterszakos hallgatók cserediákként 

látogathatnak el a partnerintézményekbe, illetve nyári gyakorlatokon vehetnek részt a külsős 

egyetemen.  

A hallgatók együttműködési lehetőségeinek elősegítésén, a cserediák-programokon túl az oktatóknak 

és munkatársaknak lehetőségük nyílik arra, hogy igény szerint kölcsönösen részt vegyenek a 

partnerintézmény oktatási tevékenységében, a hallgatók diplomamunkáinak és szakdolgozatainak 

elbírálásában, a konzulensi tevékenységben és a különféle versenyek, vizsgák értékelésében. 

„A most létrejött partneri kapcsolatunk a Sapientia egyetemmel nem csak a hallgatók, de az oktatók 

és az egyetem minden munkatársa számára lehetőséget jelent majd a fejlődésre” – mondta dr. Rada 

Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese. „A 

közös gondolkodás teret nyit arra, hogy új megoldásokat, válaszokat találjunk a kihívásokra, és közösen 

fejlődjünk mind az tudomány és az oktatás, mind az intézményfejlesztés, mind pedig a 

tehetséggondozás terén.” 



Az együttműködés fontos pillére ugyanis a tehetséggondozás is: a két intézmény közös 

tehetséggondozó programot indít a mindkét egyetemen oktatott szakterületek legkiemelkedőbb 

hallgatói számára. 

„Reményeink szerint a jelen partnerségi szerződés segít az egyetemek oktatói, hallgatói szellemi 

kapacitásának összehangolásában, valamint az oktatási és tudományos folyamatok közös 

fejlesztésében” – emelte ki az együttműködés kapcsán dr. Farkas Csaba, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem informatikai hálózatokért és kommunikációért felelős rektorhelyettese. „A közös 

tervezés és az eddig szerzett tapasztalatok kölcsönös hasznosítása hozzájárul a képzések, tudományos 

kutatások színvonalának az emelkedéséhez.” 

A fentieken túl a METU és a Sapientia kiadványok és egyéb tudományos anyagok kölcsönös 

megjelentetésével, tudományos konferenciák és szakmai találkozók közös szervezésével, egymás 

rendezvényeinek látogatásával, valamint közös pályázatokkal is erősíti a létrejött együttműködést. 
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