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Célkit zések:
A projekt általános célkit zése volt, hogy olyan eszközöket biztosítson a fels oktatási intézményeknek,
melyekkel átvészelhetik azokat a változásokat, melyek a partner országokban éppen folyamatban
vannak. A végrehajtandó intézkedések segíthetnek a fels oktatási intézményeknek abban, hogy
megreformálják az egyetemi menedzsmentet és ezáltal egyfajta rugalmasságot alkalmazzanak a
környezetükben.
Az egyetemi menedzsment naponta kell, hogy szembenézzen a menedzsment problémával. A projektek
célkit zése a következetes reformok megvalósítása kellett hogy legyen, az egyetemi menedzsment
speciális vonatkozásainak tekintetében, amit a kedvezményezett intézmény szükségletként határozott
meg. A projektnek lehet vé kellett tennie a célcsoport számára, hogy intézkedéseket foganatosítsanak
meg a reformok megvalósítására és a megállapított területtel kapcsolatos speciális készségek
fejlesztésének támogatására vonatkozóan. A projekt egy intézményen belüli konszenzuson kellett hogy
alapuljon, és ezáltal biztosítania kellett, hogy egy dinamikus folyamat induljon meg.
A teljes projekt 7 alprogramra bomlik a Miskolci Egyetemen belül. Ezen alprogramok egyike a távoktatás
fejlesztésére összpontosít, azzal a céllal, hogy megvalósítsa a távoktatás egyetemen belüli struktúrális
és m ködési integrációját.
Célcsoport:
Az egyetemi menedzsment közös európai projekt f szerepl i az egyetemi adminisztráció és
menedzsment tagjai, így például pénzügyi el adók, tanulmányi osztályok és a könyvtár dolgozói, stb. A
“menedzser” kifejezés az egyetem minden olyan dolgozóját magába foglalja, aki a menedzsmenttel
kapcsolatos feladatokat lát el, illetve aki részese az intézményi döntéshozó folyamatoknak munkájuk
részeként, így például a szenátus tagjai, rektorok, az egyetemi karok dékánjai, stb. Az egyetemi
menedzsment közös európai projekt célcsoportját pontosan meg kell határozni és elvárható t le, hogy
magába foglaljon minden olyan személyt, aki a projekt célkit zéseiben szerepl reform folyamatnak
részese. Például, egy projekt, amely az anyagi alapok megteremtését szolgáló stratégiák fejlesztését
t zte ki céljául, magába kell, hogy foglalja azokat a személyeket, akik a pénzügyi eljárásokért felel sek, a
potenciális résztvev karok dékánjait, a nemzetközi kapcsolatokért felel s személyeket és a Rektori
Hivatalt.

