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A Tomori Pál Főiskola magánintézmény, amely rövid múltra tekint vissza. A Főiskola 

eredetileg Kalocsán, a festői vidéki városban alakult meg 2003-ban. Néhány év elteltével a 

Főiskola más oktatási helyszíneket is megnyitott, Budapesten és Kecskeméten. Ahogy a 

programjaink és kurzusaink feljesztése és menedzselése, úgy az Erasmus programmal 

kapcsolatos stratégiánk és működési módunk is folyamatos fejlődést mutatnak.  

Relatíve kis főiskolaként tutor-típusú tanítási stílust tudunk megvalósítani, amely intenzívebb 

és diákcentrikus megközelítést tesz lehetővé, és amelyben a külföldi hallgatók is 

részesülhetnek. 

Megkíséreljük hallgatóinkat , jó minőségű kurzusainkat elfogadható áron kínálva a 

társadalom minél szélesebb körét bevonni. A Főiskola menedszmentje elkötelezett abban, 

hogy a tandíjakat alacsonyan tartsa annak érdekében, hogy a szerényebb pénzügyi helyzetben 

lévő diákok is hozzáférhessenek programjainkhoz.  

 

Az oktatói és adminisztratív állomány mobilitása hasonlóan kiemelt terület. A szerzett tudás 

és a jó gyakorlat importja és disszeminációja fő célok, amellett, hogy további kooperációt 

eredményezhet. 

 

A Főiskola elkötelezett, hogy ösztönözze mind az oktatói gárda mind diákjai mobilitását az 

egyes és kettes tevékenységi körben arra sarkallva a tanárokat és a diákokat, hogy az EU-ban 

és nem-EU országokban résztvegyenek ilyen proramokban annak érdekében, hogy 

integrálódni tudjanak a fogadó ország oktatási és kulturális életébe. 

 

A mobilitási programunk legfontosabb célkitűzése a felsőoktatási intézmények közti csere. 

Stratégiai céljaink között szerepel konferenciák, nemzetközi napok szervezése a Kooperációs 

Megegyezés keretében, amely során oktatóink kutatási programjait a nemzetközi kooperációs 

programokba integráljuk. Ezen kívül, hallgatóink publikációs tevékenységét is segíteni 

kívánjuk a nemzetközi kapcsolatok bővítésével, amely az Erasmus+ keretén belül valósulna 

meg.  

Legtöbb oktatónk aktív a gazdaság valamely (rész)területén és segítségünkre van abban, hogy 

olyan tanmenetet dolgozzunk ki, amely a szélesebb gazdaság és a munkaerőpiac változó 

igényeinek megfelel.  

Ezen felül, rövid és középtávon a Főiskola kettős diplomát (joint degree) is be kíván vezetni a 

külföldi hallgatók számára, különösen a Visegrádi 4-ek csoportjából, a regionális kooperáció 

erősítése érdekében, valamint a Keleti -partnerség szellemében Ázsiából származó 

tanulóknak, hogy az EU-ban is hasznosítható tudásra tegyenek szert. Ezen felül, a Főiskola a 

magyar diákok számára lehetővé kívánja tenni, hogy a magyar hallagatók megismerjék a 

kelet-közép-európai régiót és egy egyre fontosabb, EU-n kivüli térségben, Ázsiában 

szerezzenek tudást.  



2018-ban kutatóintézetet hoztunk létre, amely már elkezdte hálózatépítő munkáját és 

konferenciát is szervezett már. Az intézet a regionális tanulmányok témájában tevékenykedik, 

bevonja a tudományos-, az üzleti, a civil szféra élet szereplőit és stakeholdereit. Középtávú 

célunk, hogy megteremtsünk egy bővülő hálózatot, amely kapcsolatot talál európai 

felsőoktatási intézményekkel, amelyeket a mobilitási programunkba is bevonhatunk. 

Rövidtávon azt is hasznosnak találjuk, hogy korábbi Erasmus mobilitásban részt vett 

hallgatókat meghívjunk nyílt napjainkra, hogy előadásokat tartva felhívják a figyelmet az 

Erasmus+ lehetőségeire és bátorítsák az ösztöndíjra jelentkezést.  

A TEMPUS egyik nyári egyetemére is jelentkeztünk 2018-ban és kapacitásbővítést is 

végrehajtottunk campusunkon hogy külföldi diákokat tudjunk fogadni jövőbeni nyári 

programjainkon. Saját hallgatóinknak is lehetősége van résztvenni nyári eseményeinken.  

Ázsiából érkező csoportok, például, szélesítik a tudásbázisunk, és ez a tudás olyan 

felhasználható előny lehet, amely a tudományos csereprogramokon keresztül átadhatunk más 

felsőoktatási intézményeknek.  

A kínált képzések tantárgyai közül vehetnek fel tantárgyakat angol nyelven a főiskola 

beiratkozott magyar hallgatói is hasonló feltételek illetve követelmények teljesítése mellett, 

mint az azonos magyar nyelvű tantárgyak esetén. A nyelvi kompetencia fejlesztése 

alkalmassabbá teszi a hallgatókat arra, hogy sikeresen vegyenek részt küldöldi 

tanulmányaikban. 

 

A Főiskola minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy integrálja képzési 

programjait az oktatási folyamatba, azokat kredit és értékelési rendszerébe.   

 

Programjaink tantervi minőségét folyamatosan javítjuk és benchmarkoljuk. 

 

Az információ disszeminációját és kapcsolataink bővítését is kiemlten fontosnak tartjuk. A 

cél elérése érdekében direct marketing tevékenséget folytatunk partner intézményeinknál és a 

honalounkon eredményeinkről is külön szekcióban számolunk be 


