
 

A CEU A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 

 

A CEU a magyar felsőoktatás integráns része, negyedszázados múltja, jelene és jövője is a magyar 
egyetemi szférába kapcsolja. Az egyetem oktatási, tudományos és kulturális kapcsolatai a magyar 
egyetemekhez, főiskolákhoz, tudományos kutatóintézetekhez szerteágazóak, sokrétűek, aktívak és 
erősek. 

A CEU több magyar partneregyetemmel átfogó, több területet is lefedő együttműködési 
megállapodást kötött. Átfogó egyezmény jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a 
Budapesti Corvinus Egyetemmel. 

A CEU Global Teaching Fellowship Program-ja (GTFP) keretében a CEU felsőbb éves doktorandusz 
hallgatói a partneregyetemek alapképzéseiben, azok programstruktúrájába illeszkedő kurzusokat 
tanítanak angol nyelven, a partnerek kölcsönös minőségi garanciája mellett, térítésmentesen, 
felerősítve ezzel a CEU és a magyar egyetemek között meglévő szinergiákat: a magyar partnerek az 
idegen nyelvű oktatási portfóliójukat bővíthetik, a CEU-s PhD-hallgatók pedig későbbi hazai vagy 
nemzetközi akadémiai pályafutásukat is segítő tanítási gyakorlatot szerezhetnek magyar 
egyetemeken. GTFP-re vonatkozó megállapodásunk van a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE), az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karával, a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karával és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával.  

A CEU nem csupán egyetemi szinten, hanem a tanszékek, oktatási egységek szintjén is számos 
együttműködésben, kooperációban, közös tudományos rendezvények, konferenciák, workshopok 
szervezésében, közös oktatási és kutatási projektben vesz részt magyarországi partnereivel. Ezen 
együttműködések átfogják a teljes magyar felsőoktatási spektrumot. A CEU a magyar egyetemekkel 
szervezett közös tudományos rendezvények szervezését, megtartását anyagilag is támogatja: 
elkülönített pénzügyi alapot (Conference and Event Fund Hungary, CAEF-HU) hozott létre, amelyből – 
pályázat útján - a CEU és a magyar partnerek (egyetemek, karok, intézetek) közös tudományos 
programjaihoz nyújt pénzügyi támogatást. 

A CEU és a magyar egyetemek tanszékei, az itt dolgozó oktatók és kutatók együttműködése a 
legváltozatosabb formákban jelenik meg. A vendégtanítások, óraadás, online oktatások, közös 
konferenciák, workshopok, szakdolgozat-bírálatok, közös kutatási projektek, közös közlemények, 
együttes pályázatok, közös kurzusok, vizsgáztatások, tudományos folyóirat szerkesztések, 
könyvtárhasználat, adatbázisok megosztása, közös tananyag-fejlesztés, tiszteletbeli egyetemi tanári, 
egyetemi polgári címek, kiadványok együttes szerkesztése és gondozása, tudományos testületi 
tagságok, diákversenyek, nyári egyetemek mind a kooperációk különböző létező és működő formái.  

A CEU szoros kapcsolatot ápol a magyar tudományosság legnagyobb intézményével, a Magyar 
Tudományos Akadémiával (MTA). Közös projektjeink vannak az MTA kutatóintézeteivel, a Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézettel, a Társadalomtudományi Kutatóközponttal, a Természettudományi 
Kutatóközponttal, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponttal, a Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézettel, valamint a Wigner Fizikai Kutatóközponttal. 

A CEU organikusan illeszkedik a magyar felsőoktatás szövetébe. Partnereink közé tartozik a Budapesti 
Corvinus Egyetem (BCE), Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Debreceni Egyetem (DE), Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE), Miskolci Egyetem (ME), Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), Óbudai Egyetem (OE), Pécsi 
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Tudományegyetem (PTE), Semmelweis Egyetem (SE), Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Szent István 
Egyetem (SZIE), Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU). 

A CEU központi könyvtára nyitva áll más magyar egyetemek diákjai, oktatói és kutatói számára is. 
Könyvtárunkat több mint ezer külső tag használja rendszeresen. Könyvtárközi kölcsönzéssel 
könyveket, folyóiratokat, tudományos cikkeket kölcsönzünk más magyar egyetemek, tudományos 
intézmények számára. Az elmúlt évben 12 ezer kötetet, példányt adományoztunk több mint 20 
magyarországi könyvtárnak, köztük az Országos Széchenyi Könyvtárnak.  

A CEU 2005. óta lehetővé teszi, hogy magyar egyetem szakkollégiumainak hallgatói a CEU kurzusait 
látogathassák kreditpontokért, ugyanakkor tandíjmentesen. A CEU félévente 25 hallgatót tud fogadni, 
hallgatónként 4 ECTS kurzusra. Ez a lehetőség minden magyarországi szakkollégiumi hallgató előtt 
nyitva áll. A felvételi követelmény az angol nyelvtudás és az élő szakkollégiumi tagság. Ezek mellett a 
CEU számos professzora oktatói feladatokat is vállal a szakkollégiumokban. A CEU a következő 
szakkollégiumokkal működik együtt: ELTE Bibó István Szakkollégium, ELTE Bolyai Kollégium, Heller 
Farkas Szakkollégium, Mathias Corvinus Collegium, Polányi Károly Szakkollégium, Rajk László 
Szakkollégium, Széchenyi István Szakkollégium. 

A CEU oktatói számos magyar tudományos testületnek, műhelynek, tudományos folyóirat 
szerkesztőbizottságának a tagjai, vezetői. Oktatóink, kutatóink együttműködnek civil szervezetekkel 
és önkormányzatokkal is. Az egyetemen működő diákszervezetek a magyar egyetemi hallgatói 
közösség szerves részei. 
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