
Külföldi oktatások – Tóth Gergely tapasztalatai 

Prof. Tan. számára (2018. IV. 25) 

funkciók (2014-2016) 

• brazil - fokozatos átvétel Mihucz Viktortól 
• egyéni kölségtérítés - átvétel Salma Imrétől 
• külföldi oktatások összesített koordinálása – (maradtak egyedi felelősők, 

gyógyszerész nem tartozik bele) (igh.-ig) 
• 2017. február: igh. felmentés -  
• jelenlegi aktivitás: néhány régi hallgató egyéni mentorálása 

 

jelenlegi feladatok (nem gyógyszerész): 

Szabados Ágnes (SH), Szalai István (SH, Igh), Zsély István (Er), Bodor Andrea (Er), 
Vass Gábor(SH pénz, felv.), Kovács Krisztina (SH felv.) 

  



Hozzávetőleges létszámok 

 

  Brazil Erasmus/hasonló* SH magán 
2013_II 5     3 
2014_I 19 3   3 
2014_II 20 5 0 3 
2015_I 6 2 1 2 
2015_II 5 2 5 1 
2016_I 3 2 4+1 1 
2016_II 0 2 10+3 1 

*angol nyelvű oktatásban több órát felvevők 

(új vegyész SH számokat nem ismerem + sok környezettudományi SH-s) 

  



Brazil részképzés 

 

• 1 éves részképzés fejenként kb. 20 kredit/szemeszter tárgyak 
• egyedi igények BSc vége- MSc eleje tárgyakból 
• kollégák rábeszélhetőek (pénz), bővül a választék 
• vidéki egyetemek belépése: állami szétosztáskor mi keveset kapunk 
• brazil kormányváltás - rendszer megszűnik 

  



Önköltséges oktatás  

• Elfogytak az érdeklődők, ahogy az SH miatt megemelkedett a díj (államtól 
maximális pénz igénylése) 

• BSc-n sokszor egyfős angol tárgyak/gyógyszerész tárgyak (Shittu-k, Sasan) 
• MSc-n kötetlenség miatt, arra ami ment angolul (Moore, Xiu, Dockray) 

 

  



SH 

• fokozatosan növekvő létszám 
• kapkodás a felvételinél (küldő ország későn rangsorol) 
• EChemTest bevezetése felvételire (felkészületlenek szűrése, EChemTest már 

fizetős évi 100 teszt felett, kompenzációs munkával is ledolgozható) 
• egyenletesen teljesítő, jelentősen javuló, besokaló, és a rendszerbe bele nem szokó 

hallgatók – türelem fontos 
• szervezés átadva Szabados Áginak (MSc) – Szalai Istvánnak (PhD) 
• felvételi (Kovács Krisztina, Vass Gábor) 

  



Szervezés 

• SH felvételi – rövid határidők 
• Órarend - kézi mód, rengeteg egyeztetés, NEPTUN szerepe nő (Tóth→Szabados) 
• Problémák a kötelező tárgyakkal, ismétlő tárgyak szerepe 
• SH tanrend = tavalyi MSc 
• Pénzügyi szétosztás munkaigényes (Tóth→Vass) 
• PhD pénzügyileg külön, előzetes témavezetőválasztás 

  



Pénzügyek 

• önköltséges, SH: szumma 35 ezer/kredit, projekt 10 ezer/kredit 
• brazil: 48-60 ezer Ft/kredit bér (járulék nélkül) + szakmai gyakorlati pénz 
• brazil: intézeti rész nagy (évi több millió) 
• SH: intézeti rész nagy (akár évi több millió, utófinanszírozás) 
• Erasmus: 0 - menjen, ahol már fizetünk 
• Elv a források sorrendjére: gyógyszerész (csatlakozás), brazil, SH-önköltséges 

  



Pénzügyi gondok 

• 1-2, 3. 4. szemeszterek brazil pénzügyi elszámolási elvei megváltoznak: (pl. 2. 
félév oktatásainak kb. felére sose kapunk pénzt – dékánnal egyeztetés sikertelen) 

• személyi: zűrök a kifizetéssel régen (kimaradó személyek, duplázások) 
• dologira konvertált személyi: először csak intézeti belső nyilvántartás, aztán az se 
• nagy intézeti dologi részek, túlköltés a közös kari számlán, információhiány 
• pénzügyi kari szervezetlenség miatt is kimerülő számlák – 2-3 rendezés az új 

pénzek figyelembevételével 
• 2017. tavasz előzetes kötelezettségvállalásba vétel = teljes rendezése a múltnak az 

oktatók felé 
• jelenleg: adminisztrátorok váltása miatt megszűnik ez a kötelezettségvállalási 

lehetőség az új pénzekre, intézetnek nincs adata 
• beszerzések végső tartalmát és összegét a megrendelő nem ismeri 

 


