Integráció

A hazai távoktatásos intézmények európai
integrációjának megteremtése az EADTU-ba való
csatlakozáson keresztül
Projekt akroníma: Integráció
A projekt címe: A hazai távoktatásos intézmények európai integrációjának megteremtése az EADTU-ba
való csatlakozáson keresztül
A program támogatója: Apertus Közalapítvány
Szerz dés száma: K11xx/2001
Anyagi támogatás: 13 000 000 Ft
Teljes költségvetés: 15 720 000 Ft
Az ÉMRTK-nak jutó támogatás: 3 500 000 Ft
Konzorcium:
Miskolci Egyetem, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ
EuroContact Business School
Célkit zések:
•

Magyarország EADTU-ba való belépésével kapcsolatos tárgyalások sikeres lebonyolítása

•

Két kiemelked magyar távoktatásos intézmény beléptetése az EADTU-ba

•

A két intézmény mellett az NTT és az NTT által kijelölt negyedik hazai intézmény beléptetése az
EADTU-ba

•

Magyarország közép-európai vezet szerepének biztosítása az EADTU tagjai között

•

Magyarország a következ 3 év európai távoktatásos "vérkeringésébe" való bekapcsolása az
információs társadalom kiépítésének segítése érdekében

•

Az EADTU egyik konferenciájának Magyarországra hozása

Eredmények:
•

2001. végére négy távoktatási intézmény, köztük a teljes hazai távoktatási rendszert képvisel
Nemzeti Távoktatási Tanács felvételt nyert az EADTU tagjai közé. Ezáltal az egész hazai
távoktatás megfelel módon lehet jelen a legrangosabb európai távoktatási egyetemeket
összefogó szervezetben. Továbbá ily módon megvalósult a hazai távoktatás érdekeinek európai
képviselete.

•

Els közép-európai országként a hazai távoktatási tevékenység régióban való presztízse
jelent sen növekedett, és az EADTU szervezetében lehet vé vált egy kiemelt regionális szerep
kialakítása.

•

Az EADTU tagjaival való közvetlen kapcsolat segítségével az eddigieknél könnyebben, hamarabb
és olcsóbban eljuthattak az európai távoktatási fejlesztések, kísérletek, tananyagok. Ez
közvetlenül er síti az információs/tudásalapú társadalom kialakítására irányuló törekvések
eredményességét.

•

A magyar EADTU honlap segítségével és az NTT magyarországi koordinációs tevékenységén
keresztül a hazai távoktatási intézmények és szakemberek azonnali, naprakész információ
birtokába juthattak az európai távoktatási stratégiákkal és tendenciákkal kapcsolatosan.

•

Az EADTU magyarországi konferenciája jelent sen hozzájárult a hazai távoktatás promóciójához,
népszer ségéhez, továbbá er sítette az információs társadalom kialakítása érdekében tett
kormányzati törekvéseket.

•

A regionális szerepvállalás jelent s presztízs el nyt jelenthetett a távoktatás világában, ami
közvetett módon segíthette hazánk Európai Uniós törekvéseit.

