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Az elmúlt évtizedekben a felsőoktatási intézmények – a társadalmi és 
gazdasági változások hatására – egyre inkább pozícionálják magukat a 
felsőoktatás globális rendszerében. E folyamatok következménye, hogy a 
nemzetköziesítés a felsőoktatás meghatározó tendenciájává vált (Santiago 
et al., 2008).  

A felsőoktatás nemzetköziesedésének fogalma az 1990-es években 
jelent meg a nemzetközi szakirodalomban (Teichler, 2004), melynek talán 
legtöbbet idézett meghatározását Knight (2003) alkotta meg. Knight 
szerint a nemzetköziesítés „olyan folyamat, amely során a nemzetközi, 
interkulturális és globális dimenzió beépül a felsőfokú képzés céljaiba, 
funkcióiba és azok megvalósításába” (Knight, 2003). Az intézményi szintű 
nemzetköziesítési folyamatokat elemző szakirodalom számos intézményi 
megközelítést (például kompetencialapú, folyamatorientált, 
komprehenzív) azonosít (Qiang, 2003; Hudzik, 2011). A magyar nyelvű 
szakirodalomban a fogalom a kilencvenes évek végén kezdett elterjedni, 
elsősorban a hallgatói mobilitás jelenségének elemzésével kapcsolatban. 

 
Előzmények 
 
A kétezres évek elején a magyarországi felsőoktatási intézmények 
stratégiai irányait, nemzetköziesítéssel kapcsolat céljait elsősorban a 
Bologna-folyamat és az európai integráció határozta meg. Derényi (2009) 
a 1989 és 2008 közötti felsőoktatási változásokat áttekintő tanulmánya a 
rendszerváltást követő folyamatokat egy zárt, nemzeti felsőoktatás nyitási 
folyamatával jellemezte (Derényi, 2009). A kilencvenes évek végétől, az 
európai integráció hatására, egyre több érdemi intézményesülő 
partnerkapcsolatra tettek szert az intézmények. Derényi (2009) érvelése 
szerint a nyitás lehetősége későn érkezett, de még időben ahhoz, hogy a 
felsőoktatási intézmények bekapcsolódjanak a különböző mobilitási 
partnerségi programokba. Az intézmények többsége ekkor még csak 
mérsékelt intenzitással kezdett nemzetközi kapcsolatokba, a kilencvenes 
évek végén, a kétezres évek első éveiben csak néhány nagyobb egyetem 
és főiskola ismerte fel a nemzetközi nyitás adta lehetőségeket. Néhány 
intézmény, elsősorban az orvosképzéssel rendelkező egyetemek sikeresen 
alakították ki képzési modelljeiket a külföldi hallgatók számára. A kétezres 
évek elején nem látszott nyoma annak, hogy az oktatásirányítás, vagy az 
intézmények felismerték volna egy olyan nemzetközi szerep 
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szükségességét, amely hosszabb távon hozzájárul az intézmények 
fejlődéséhez (Derényi, 2009). 

A Bologna-folyamattal és az európai integrációval új lehetőségeket 
kaptak a magyarországi felsőoktatási intézmények. Az Erasmus 
programhoz való csatlakozás, az uniós támogatási forrásokhoz való 
hozzáférés dinamizálta a felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítését. Az 
elmúlt közel egy évtizedben az ún. szektoriális programok, az 
ezredfordulón elsősorban Erasmus program és az Erasmus Mundus 
program, majd 2014-től a korábbi alprogramokat átfogó Erasmus+ 
keretében az intézmények közötti együttműködéseken alapuló 
kreditmobilitás támogatása, a partnerségi kapcsolatok kialakítása, illetve a 
közös képzési programok megvalósítása került előtérbe. 2017 és 2019 
között az Erasmus Mundus keretében 9 olyan közös képzési program 
valósult meg, amelyben magyarországi (5 állami, 2 egyházi és 1 
nonprofit) egyetemek is részt vesznek, gazdálkodástudományi, 
informatika és bölcsészettudomány területen (EMJMD Catalogue, 2019). 

 
Az elmúlt évek stratégiai irányai 
 
Az elmúlt évek kormányzati szintű nemzetköziesítési, elsősorban a 
hallgatói mobilitáshoz kapcsolódó stratégiai irányainak feltérképezése 
alapvetően két forrásra épül: a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. 
stratégiára, valamint a mobilitást támogató kormányzati, vagy uniós 
támogatással megvalósuló programok fő pillérjeire. Természetesen a 
kormányzati szándékok teljes feltérképezése e két forrás alapján nem 
lehetséges, de mutatják a fő irányokat.  

A 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Fokozatváltás a 
felsőoktatásban c. stratégia, az ún leuveni/louvain-la-neuve-i célokhoz 
igazodva, 2023-ig célul tűzte ki, hogy a hallgatók legalább 20 százaléka 
rendelkezzen felsőoktatási mobilitási, legalább három hónapnyi vagy 15 
ECTS kreditértékű tapasztalattal. A másik számszerűsíthető cél a 
nemzetköziesítéshez kapcsolódóan, hogy a magyarországi kormányzat 
2020-ig 40 ezer főre szeretné emelni a Magyarországon tanuló külföldi 
hallgatók számát (Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2016). Mindkét cél 
rendkívül ambiciózus, és nagy kihívást jelentő feladatként értékelhető 
(Berács, 2018). A stratégia konkrét célkitűzései között szerepel továbbá a 
magyar felsőoktatási intézmények pozícionálása a nemzetközi 
versenyben, a hallgatói és oktató-kutatói mobilitás növelése, valamint a 
stratégiai partnerállamokkal az intézményi szintű nemzetközi kapcsolatok 
erősítése. A stratégia az intézményrendszer átalakítása kapcsán 
megfogalmazta azt a kiemelt célt is, hogy az intézményeknek képessé kell 
válniuk a külföldi hallgatók befogadására és minőségi képzésére 
(Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2016). 

Az Európai Unió és a magyar kormányzat együttműködésében az elmúlt 
két fejlesztési ciklusban két meghatározó központi program valósult meg. 
A felsőoktatás nemzetközi szerepvállalásának támogatása már a 
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Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP) is hangsúlyosabbá 
vált, a külföldi hallgatói létszám növelése, a mobilitás és a mobilitási 
programokban való részvétel támogatása, a szaknyelvi és a kétnyelvű 
képzés kiterjesztése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban 
(EFOP) pedig a kiemelt célok között szerepel. A TÁMOP keretében, 2012 
és 2015 között, megvalósuló ún. Campus Hungary, és az EFOP keretében 
megvalósuló 2016 és 2020 közötti ún. Campus Mundi program két 
alapvető célt szolgáltak: (1) a kifelé irányuló hallgatói mobilitás 
támogatása a hallgatók részére jutatott ösztöndíjak révén, valamint (2) a 
felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési tevékenységeinek 
támogatása, a nemzetközi megjelenés és külföldi hallgatóvonzó képesség 
növelésével. A központi programok mellett a felsőoktatási intézmények 
részére további, pályázati konstrukcióban elérhető, a nemzetközi dimenzió 
erősítését is célzó programok indultak, ilyenek például az EFOP-3.4.3-16 
Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében, valamint EFOP-3.6.1 
Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések c. pályázatok 
(Fejlesztési programok leírása, 2018). 

Az elmúlt évek meghatározó kormányzati lépése a Stipendium 
Hungaricum program megvalósítása. A 2013-ban indult ösztöndíjprogram 
fő célja a befelé irányuló mobilitás támogatása, vagyis a külföldi hallgatók 
magyar felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásának, valamint 
az intézmények nemzetköziesítési tevékenységeinek támogatása 
(285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricum 
Programról). Az ösztöndíjprogram külpolitikai és külgazdasági célokat is 
szolgál, amelynek hangsúlya az elmúlt években erősödni látszik. A 
program támogatási mechanizmusa a külföldi hallgatók (például ösztöndíj, 
kollégiumi elhelyezés, szállástámogatás), másrészt az intézmények 
nemzetköziesítési tevékenységeinek, elsősorban pénzügyi (például a 
képzési költségén felül magyar nyelvi képzési átalány), támogatására épül 
(285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricum 
Programról). A programban részt vevő országok köre évente változik, 
folyamatosan bővült: 2017-ben 55 ország hallgatói pályázhattak az 
ösztöndíjra, 2019-ben már 68 ország vett részt a programban 
(Stipendium Hungaricum in Numbers, 2019). A részt vevő országok között 
– a külpolitikai és külgazdasági célokkal (keleti és déli nyitás) 
összhangban – ázsiai, afrikai, valamint közép- és dél-amerikai államok 
találhatók a küldő országok között. A programban nemcsak a küldő 
országok, hanem a részt vevő felsőoktatási intézmények köre is 
meghatározott. 2019-ben 28 felsőoktatási intézmény, valamint egy 
minisztériumi háttérintézet képzési programjaira pályázhattak a leendő 
hallgatók (Stipendium Hungaricum in Numbers, 2019). 

 



370 

A felsőoktatási mobilitás fő hullámai 
 
A felsőoktatás nemzetköziesítése kapcsán az elmúlt évek leglényegesebb 
változása a külföldi hallgatók számának emelkedése, amely nem a korábbi 
folyamatokból adódó változás volt, hanem a kormányzati szint 
erőteljesebb bevonódásának, ösztönzésének köszönhető. Ahogy Berács 
(2018) fogalmaz, az élénkülés nem a magyarországi felsőoktatás képzési 
és tudományos minőségéhez, hanem az ösztöndíj-programokhoz köthető 
– utalva a Science Without Borders brazil programra, valamint a 
Stipendium Hungaricum programjára (Berács, 2018). A 2019-es OECD 
Education at a Glance nemzetközi összehasonlításban mutatja a mobilitási 
adatok tendenciáit. Az OECD mutatója a felsőoktatásban tanulók 
összlétszámához viszonyítva határozza meg a nemzetközileg mobil 
hallgató arányát, amely 2010 és 2017 között Magyarországon 5 
százalékról 10 százalékra emelkedett, ez a növekedés nemzetközi 
összehasonlításban is meghatározó volt, az OECD-átlag 2017-ben 6 
százalék volt (OECD, 2019).  

A befelé irányuló hallgatói diplomamobilitás elmúlt két-három évtizedes 
történetében alapvetően három fő szakaszt, hullámot lehet meghatározni. 
Az első szakasz, a kilencvenes évek tendenciáit az elérhető adatok 
hiányossága miatt nehéz végigkövetni. A befelé irányuló hallgatói 
diplomamobilitás a kilencvenes években elsősorban a határon túli magyar 
hallgatók magyarországi felsőoktatási intézményben való továbbtanulását 
jelentette, valamint néhány egyetem, képzési program tudott külföldi, 
nem magyar anyanyelvű hallgatókat vonzani (Derényi, 2009). 

A nemzetközi felsőoktatási következő hulláma a kétezres évek első 
éveitől, az azt követő nagyjából 10-15 évig (2014-15-ig) tartott. Ebben az 
időszakban egy lassan építkező nemzetköziesítési folyamat indult el. A 
külföldi hallgatók aránya ebben az időszakban: a 2005-2006-os 3-4 
százalékos arányról 2015-re 8 százalékra emelkedett (Felsőoktatási 
statisztikák, 2010-2017, 2019). Az időszak meghatározó tendenciája volt, 
hogy fokozatosan csökkent a határon túli magyar hallgatók külföldi 
hallgatókon belüli részaránya. 2007-ben a külföldi állampolgárságú 
hallgatók 51 százaléka érkezett ezen országokból, míg 2016-ra ez az 
arány 25 százalékra csökkent (Hangyál & Kasza, 2018). A társadalmi és 
globális folyamatok, illetve annak hatására, hogy egyes országok 
kifejezetten ösztönözték, hogy a fiatalok külföldön tanulhassak, egyre 
több küldő országból (pl. Nigéria) érkeztek hazánkba hallgatók. A nyugat-
európai hallgatók igen nagy része az orvosi, gyógyszerészeti, valamint az 
állatorvosi képzésekre érkezett. A felsőoktatási intézményi koncentráció 
ebben az időszakban tovább növekedett, ami azt jelenti, hogy a hazánkba 
érkező hallgatók többsége néhány, nagyobb egyetemre koncentrálódott 
(Kasza, 2014). 
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1. sz. táblázat. A magyarországi felsőoktatás fontos mutatószámai, 1990-2018 
(Megjegyzés: 2005/2006. évi külföldi hallgatók száma a nappali, teljes képzésre 

érkezőket tartalmazza.) (Forrás: oktatas.hu, ksh.hu, nefmi.hu) 
 Felsőoktatási 

intézmények/karok 
száma (db) 

Hallgatók 
száma (fő)   

Nappali 
tagozatos 
hallgatók 
száma (fő) 

Külföldi 
hallgatók 
száma (fő) 

Oktatók 
száma 
(fő) 

1990/1991 77/117 108 376 76 601 n.a. 17 302 
2005/2006 71/172 424 161 231 482 10 974  23 188 
2015/2016 66/185 295 316 210 103 26 155 21 688 
2016/2017 65/186 287 018 205 560 28 628 22 436 
2017/2018 64/187 283 350 202 278/ 32 309 23 110 
2018/2019 64/n.a. 281 461 200 130 35 472 22 519 
 

A befelé irányuló mobilitás harmadik szakaszának fő jellegzetességeit az 
elmúlt közel 3-4 évben végbement változások jelentik. A csökkenő 
hallgató létszám mellett a növekvő külföldi hallgató számoknak 
köszönhetően a külföldi hallgatók aránya meghaladta a 10 százalékot: 
2018-ban közel 12,5 százalék volt. Míg 2016 őszén közel 29,5 ezer 
hallgató kezdte meg tanulmányait részképzésben vagy diploma 
megszerzése céljából valamely magyar felsőoktatási intézményben, addig 
2018-ban már közel 35,5 ezren. Ez az emelkedés nem a korábbi 
folyamatok szerves következménye, hanem elsősorban az elmúlt években 
útjára bocsátott kormányzati ösztönzők (pl. Stipendium Hungaricum) 
hatása. A Stipendium Hungaricum program hatására az Európán kívüli 
országokból érkezők száma növekedett, és az ösztöndíjasok külföldi 
hallgatók közötti aránya meghatározóvá vált (2016-ban közel 10 százalék 
volt, 2018-ban pedig 21 százalék). Aggasztó tendencia, hogy Európából, 
Észak-Amerikából érkező, főként önköltséges hallgatók száma 2018-ban 
csökkenésnek indult (Felsőoktatási statisztikák, 2010-2017, 2019). 

A szervezeti környezetben végbement változások (növekvő hallgatói 
mobilitás stb.) kényszerítő hatására az intézmények hasonló mintázatok, 
mechanizmusok kialakításával válaszolnak, ami nem jelenti, hogy az 
intézmények diverzifikált gyakorlata nem érhető tetten. Az idegen nyelvű 
képzések indítása az oktatói kapacitás újragondolását, az oktatók kiemelt 
szakmai és pénzügyi támogatását igényli. A támogató szolgáltatások 
(például mentorprogram, szálláslehetőségek biztosítása) fejlesztése 
sokszor pedig nem várt kihívások elé állítja az intézményeket, és a külföldi 
hallgatók fogadásával kapcsolatos stratégiák újragondolására készteti 
(Kasza, 2019).  
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