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A VÍZGAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁS 

ERŐSÍTÉSE AZ INTELLIGENS 
SZAKOSODÁS KERETÉBEN

A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens 
szakosodás keretében projekt bemutatása 

Mrekva László igazgatási osztályvezető, a projekt szakmai vezetője 



ELŐZMÉNYEK
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az Eötvös József Főiskola (Projektgazda) az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program Intelligens szakosodást szolgáló
intézményi fejleszések tárgyú felhívására EFOP-3.6.1-16-2016-
00025 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott
be.

A projekt címe: 

A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens 
szakosodás keretében
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KÖLTSÉGVETÉS
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TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK/
PROGRAMELEMEK

6 db Kutatási Projekt indítása:

1. Döntéstámogatói és szakértői rendszer fejlesztése egyedi (kis) szennyvíztisztító

berendezések hazai bevezetéséhez

2. A szerves mikroszennyező anyagok vízből és szennyvízből történő meghatározásához

szükséges módszertani alapok és oktatási segédanyagok létrehozása

3. Fizikai kisminta-kísérleti laboratórium létrehozása

4. Társadalmi igényekre reflektáló kutatások és képzési programok fejlesztése

5. Olvasáskultúra kutatás – olvasástanítás innovatív módszerei – kutatás, tudásmegosztás

6. Nemzetiségi (horvát, német) és Idegen nyelvi (angol) Pedagógusképzési és

Kutatóközpont létrehozása
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TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK/
PROGRAMELEMEK

Szervezetfejlesztésiprogramelemek:

1. Fenntartható fejlődés és K+F Kompetencia tár létrehozása

2. Szervezetfejlesztési stratégia kidolgozása a Social innovation és Social/ R&D entrepreneurship

szolgálatában

3. Smart City bekapcsolódási terv kidolgozása

4. Fenntartható fejlődés témájú programsorozat indítása és megvalósítása

5. Női kutatók karrierépítését ösztönző atipikus foglalkoztatási és oktatási modellek kidolgozása

Kutatói utánpótlást támogató kiegészítő programelemek:

1. Kutatói utánpótlás programok indítása, Kutatók Éjszakája,

2. Vállalkozási ismeretek, vállalkozásindítást ösztönző szimulációk és kísérleti oktatási

módszertanok bevezetése (K+F területeken)
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VÁRHATÓ HATÁSOK

• Karunk profilja specializálódik, kutatási portfóliónk bővül,

• javul és erősödik az együttműködés a vállalatokkal, partnerszervezetekkel,

• kutatásaink nemzetközi beágyazottsága nő,

• a kutatói létszám nő, a kutatói utánpótlás biztosított lesz, a nemzetközi,

szektorközi és ágazati kutatói mobilitás elindul,

• hallgatóink kompetenciái fejlődnek,

• kutatóink, tudományos produktivitása növekszik, ezáltal növekszik a

publikációk száma és a fokozatszerzési arány

• előmozdulnak EU / EGT tagállami illetve Kárpát-medencei felsőoktatási

intézményekkel, kutatóhelyekkel közös kutatások, publikációs

tevékenységek,

• javul a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszere. 7



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


