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A megújuló magyar tudománydip-
lomácia a sajátos „puha”/„szoft” 
eszközrendszerével hatékonyan 

járul hozzá a külgazdasági és a klasszi-
kus diplomácia feladataihoz egyaránt. 
E szakdiplomáciai területre különösen 
jellemző, hogy tematikái a közvetlen 
gazdasági vagy külpolitikai jellegűeknél 
kevésbé konfliktusérzékenyek, sőt az ese-
tek döntő többségében sokkal könnyebb 

megtalálni és napirendre tűzni az olyan 
ügyeket, amelyek – a közvetlen hazai 
szempontokon túlmenően – találkoznak 
nemzetközi partnereink törekvéseivel és 
érdekeivel.

A tudományra, kultúrára (és sportra) 
alapozott nemzet- és országépítő straté-
gia erős alapokkal és hagyományokkal 
rendelkezik Magyarországon. Elegendő, 
ha csak Klebelsberg Kunó nevét említjük, 

A felsőoktatás nemzetköziesedése a megújuló
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium az általános külügyi és külgazdasági munka eredmé-
nyességét a tudománydiplomácia megerősítésével, a közösségi diplomácia (public diplomacy) 
bevetésével számottevően tudta növelni. Ennek megfelelően a megújuló tudománydiplomá-
ciában az általános TéT-feladatok mellett egyre fontosabb szerepet játszanak a felsőoktatás 
nemzetköziesedésével, a mobilitással összefüggő szakdiplomáciai feladatok és a nyitási po-
litikát hatékonyan támogató új ösztöndíjprogramok. Tanulmányunkat alapvetően egy na-
gyobb léptékű, humánerőforrás-központú kulturális és tudománydiplomáciai külkapcsolati 
fejlesztési koncepció kezdő vázlatának tekintjük. Alapkövetkeztetésünk, hogy a felsőoktatási 
rendszerből kibocsátottak számának növekedése csak az egyidejűleg kiépített, versenyképes 
minőségi kapacitásokkal szinkronban valósítható meg.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade could noticeably increase the success of its general 
foreign affairs and trade diplomatic work by reinforcing science diplomacy, in particular, 
through the deployment of public diplomacy. Building on this notion, in the new model of 
science diplomacy, along with general science and technology tasks, diplomatic tasks relating 
to the internationalization of higher education, international mobility and new scholarship 
programs also play an important role. Consequently, we basically see our article as a first draft 
programme of a larger scale human resource-focused culture and science diplomatic foreign 
relations development concept, which examines some issues in details. The fundamental 
conclusion of the article is that within the existing framework, the higher education system 
may only increase its output with the parallel increase of creating high quality capacities.

* * *
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akinek a kulturális és tudománydiplomá-
ciai intézményrendszer máig meghatá-
rozó alapjait köszönhetjük.1 Ugyanakkor 
azt is észre kell venni, hogy a 21. szá-
zad elejének Budapestje (csakúgy mint 
a 20. század elején) a szellemi mozgá-
sokban, a fiatal generációk élettereként, 
a tehetségek vonzásában és – minde-
nekelőtt – az új, tudásintenzív és gyors 
növekedési képességű vállalkozások 
dinamizálásában kiemelkedő potenci-
állal rendelkezik. Az európai pénzügyi 
ciklus végére (2020) elérhető célként 
fogalmazhatjuk meg – messzemenően 
építve a Kárpát-medence humánerő-
forrásaira –, hogy a magyar főváros le-
gyen Közép-Európa startupközpontja. 
A nemzetközi gazdaságban növekvő je-
lentőségű, s az országképformálásra fo-
kozottan alkalmas ágazatok (a tudás- és 
technológiaintenzív területek, a design 
és a kreatív iparok) regionális közpon-
ti szerepköre egyben azt is jelenti, hogy 
bekapcsolódnak a globális technológiai, 
innovációs és vállalkozói értékláncba, 
felkerülnek a globális térképre, ami geo-
politikai jelentőségű esélyt ad a tehetség-
vonzás világszerte egyre kíméletlenebb 
versenyében.

A fejlett országokkal való kapcsolat-
rendszerben vagy egyes közel-keleti, 
illetve az egykori orosz, most egyre in-
kább – főként kulturális és fejlesztéspo-
litikai tekintetben – Kína érdekszférájá-
hoz konvergáló relációkban hatékonyan 
kiaknázható piaci rések nyílhatnak meg 
a hazai felsőoktatási kínálat bizonyos 
szegmensei számára. Mindazonáltal 
a legfejlettebb felsőoktatási rendszerű 

országok esetében legalább olyan fontos-
nak tekinthető a befelé irányuló mobili-
tás, mint a kimenő.

A nemzetköziesedés fogalmi, 
analitikus kerete

A tudománydiplomáciának a külkapcso-
latok – mind gazdasági, mind felsőok-
tatási és kutatás-fejlesztési szempontból 
történő – formálásában betöltött fontos 
szerepének a megértéséhez először is a 
nemzetköziesedés fogalmi alapjainak a 
tisztázására van szükség.

Az elméleti kiindulópontokat rögzítő 
és összefoglaló irányadó kutatások meg-
állapításai alapján a felsőoktatási rend-
szer nemzetköziesedése olyan sajátos 
folyamatként fogható fel, amelynek ered-
ményeként a szektorba integrálódnak 
a nemzetközi, globális, interkulturális 
dimenzió mentén formálódó tényezők.2 
Ez azt jelenti, hogy a nemzetköziesedés 
meghatározó befolyást gyakorol a fel-
sőoktatás célrendszerére, funkcióinak 
(tanulás/oktatás, képzés, kutatás és társa-
dalmi, közösségi kapcsolatépítés) teljesít-
ményére és összehangolt rendszerére, va-
lamint a kimenetet képező produktumá-
ra, szolgáltatásaira. Ez a nagyon összetett 
és sokrétű fogalmi képlet megfelelő ana-
litikus keretet biztosít a felsőoktatás erő-
södő nemzetközi diplomáciai és gazdasá-
gi szerepének a felvázolásához, különös 
tekintettel a rendszer tevékenységeire, 
a kívánatos eredmény indikátoraira, a 
meghatározó hajtóerőkre, motivációs 
szempontokra, valamint a határ menti, 
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regionális, illetve nemzetközi együttmű-
ködés pályájára és struktúrájára.

Kiindulásképpen a felsőoktatási szektor 
makrogazdasági léptékű teljesítményeit 
a közelmúltban megjelent OECD-kiad-
vány3 megállapításai alapján mutatjuk 
be, ami azért is hasznos és előremutató, 
mert az ott bemutatott felmérési eredmé-
nyek és tézisek a regionális szintű, illetve 
az OECD-tagállamok közötti, viszonylag 
részletes összehasonlításra alkalmasak.

A dokumentum egyik alapállítása 
szerint a magyar kormány a gazdasági 
válságot követően az állami kiadások 
nagyobb részét a gazdasági növekedés 
és a munkahelyteremtés előmozdítására 
fordította. Ugyanakkor más területek, 
így a stratégiai szempontból fontos okta-
tás (ezen belül is a felsőoktatás) kiadásai 
viszonylag jobban háttérbe szorultak, 
mint a számunkra fontos régiós (kompa-
rátor) országokban.4 Ez az alapstruktúra 
(a gazdasági növekedés kiemelt fontossá-
ga) képeződött le a 2014–2020-as uniós 
operatív programok forrásallokációjában 
is. Abban ugyanis – mintegy kivetítve a 
kormányzati fejlesztési prioritásokat – a 
GINOP,5 illetve az azzal szinkronban 
lévő területi programok projektjeire a 
gazdaságfejlesztés prioritásaként az ösz-
szes forrás 60 százalékát szánják. Azon-
ban kiemelt fejlesztéspolitikai tervezési 
szempontot jelent, hogy számottevő súlyt 
képvisel az uniós programokban a hu-
mánerőforrás-fejlesztés (EFOP).6 Ennek 
a Campus Hungary7 program (új nevén: 

Campus Mundi) folytatásához jelentősen 
megnövelt előirányzatai, valamint a befe-
lé irányuló mobilitást támogató, alapvetően 
költségvetési forrásokból támogatott Sti-
pendium Hungaricum (SH) program8 le-
hetővé teszik, hogy a nemzetköziesedés 
a felsőoktatásban a korábbiaknál jóval 
erőteljesebben és szerkezetileg kiegyen-
súlyozottabban folyjék.

Ezt a pozitív előremozdulást azért ér-
demes külön is hangsúlyoznunk, mert a 
2014–2020-as periódusban a gazdaság-
fejlesztésen belül egyre hangsúlyosabb 
tényezőt jelentenek az innovációs célú 
programok, amelyek közül is kiemel-
kednek az akadémiai, illetve egyetemi 
tudásbázisok és az ipari szektor közöt-
ti együttműködések. Mindez lehetővé 
teszi, hogy a következő időszakban a 
nemzetköziesedést előtérbe helyező hu-
mán fejlesztési programok jóval fóku-
száltabb, koncentráltabb és hatékonyabb 
projektekben, s nem mellesleg a hazai 
KFI-rendszer sajátosságaihoz igazodóan 
valósuljanak meg.9

Globális tényezők

Az OECD-statisztikák szerint a külföl-
dön tanuló felsőoktatási hallgatók száma 
az elmúlt évtizedben megkétszereződött. 
Míg 2000-ben 2,1 millióan választottak 
külföldi tanulmányokat, 2012-re ez a 
szám 4,5 millióra nőtt. Ez éves szinten 
körülbelül 7 százalékos emelkedést je-
lent.
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A hallgatók számának emelkedése 
egyfajta földrajzi átrendeződést is maga 
után vont, mind a fogadó, mind a küldő 
országok tekintetében. A legtöbben Kö-
zép-Ázsia országaiból érkeznek, és a szá-
muk fokozatosan emelkedik, hiszen míg 
2003-ban 67 ezer körüli mobil hallgató 
volt a régióból, addig 2012 esetén már 
160 ezres nagyságrendről beszélhetünk. 
A térségen belül India egyértelműen kü-
lön kategóriát képvisel. Egyrészt a sajá-
tos demográfiai tényezők (a fiatal népes-
ség tartósan növekvő mértéke és aránya 
domináns globális keresletet támaszt a 
felsőoktatás iránt), másrészt az igen am-
biciózus modernizációs stratégiát hirdető 
kormányzati felsőoktatási politika hatá-
sára az ország a következő időszakban a 
mobilitási trendek meghatározó hajtóere-
jévé válik.

Változás azonban nemcsak a küldő or-
szágok esetében figyelhető meg, hanem 
a célországokéban is. Míg a hagyomá-
nyosan népszerű régiók (mint például 
az Amerikai Egyesült Államok vagy az 
Egyesült Királyság) továbbra is tartják 
erős pozíciójukat, új tudáspiaci övezetek 
és országok léptek be a versenybe. Auszt-
ráliának és Japánnak a kelet-ázsiai régi-
óban betöltött vezető szerepét olyan új 
potenciális célországok fenyegetik, mint 
Kína, Dél-Korea, Új-Zéland, Szingapúr, 
valamint Malajzia.

1. ábra10

A külföldön tanuló hallgatók száma (2000–2012)
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2. ábra11

A legtöbb külföldi hallgatót küldő ország (2012)

3. ábra12

A legkedveltebb célországok (2012)
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Az euroatlanti érdekközösség jövőjét 
talán a legmélyrehatóbban az EU és az 
USA közötti együttműködés, a transz-
atlanti kereskedelmi és befektetési part-
nerség (TTIP)13 érinti. E tekintetben a 
felsőoktatási szektorra vonatkozóan a 
legfigyelemreméltóbb a német rektori 
konferencia álláspontja, amely szerint 
az állami közszolgáltatások teljesítése 
nem képezheti a TTIP-tárgyalások tár-
gyát. Az oktatásnak, a művészetnek és a 
kultúrának nem szabad a szerződés ha-
tálya alá tartoznia. Szintén globális haj-
tóerőnek tekinthető a fejlett távol-keleti 
országoknak (pl. Japán, Dél-Korea) az 
elsősorban az európai uniós felsőoktatási 
kapcsolatrendszer iránti megnövekedett 
kereslete, igénye, érdeklődése,14 amely-
ből megfelelő kínálatával Magyarország 
is ki tudja venni a részét. Korábban Bra-
zília is jelentős intézkedést foganatosított 
a brazil hallgatók mobilitása érdekében: 
létrehozta a kormány által finanszíro-
zott, „Tudomány Határok Nélkül” nevű 
ösztöndíjprogramot.15 A program során 
Magyarország Európán belül a hetedik, a 
világ országai közül pedig a tizedik leg-
sikeresebb a kiadott ösztöndíjak számát 
tekintve. Több hallgató csak Németor-
szágból érkezett eddig hozzánk.

Interkulturális tényezők

Hazai szempontból különösen fontos, 
hogy már a rendszerváltás előtt is a 
fejlettségünkhöz mérten igen jelentős 
mobilitási, illetve tudáscsere-kapcso-
latok alakultak ki az akkori fejlődő 
világgal, Vietnamtól a Közel-Kele-
ten át Kubáig. (Megjegyezzük, hogy 

e tekintetben Románia – bár sajátos, 
elkülönült rendszerben – még jelentő-
sebb pozíciókat épített ki.) A felsőoktatás 
nemzetköziesedésének szempontból tradi-
cionálisan domináns, zászlóshajóként sze-
replő orvosképzés terén jól körvonalaz-
hatóak az interkulturális leképeződések. 
Jellemző például Németország, illetve a 
fejlett európai államok fiataljainak a Buda-
pestre irányuló mobilitása, illetve az arab 
területekről érkezők debreceni koncent-
rálódása. Ez utóbbit azért is fontos, mert 
a Közel-Keleten mélyreható geostratégiai 
átrendeződések várhatók (pl. az iráni 
embargó fokozatos feloldásának követ-
keztében),16 s ez az idegen nyelvű képzés 
további kiterjesztésével és fejlesztésével 
újabb magyar jövedelmet eredményezhet. 
A Debreceni Egyetem talán interkulturá-
lis szempontból a legkövetendőbb példa, 
hiszen az intézményben az arab térségből 
érkező hallgatókon kívül ázsiaiak és afri-
kaiak is jelentős számban tanulnak.

Nemzetközi és regionális tényezők

A nemzetköziesedésben és mobilitásban 
élen járó fejlett európai országok legjobb 
gyakorlatait mindenképpen érdemes ta-
nulmányozni és bizonyos részben haszno-
sítani. A hazai felsőoktatás e tekintetben 
nem versenyezhet az európai viszonylat-
ban is messze kiemelkedő Egyesült Ki-
rálysággal, ahol a felsőoktatási szektor a 
gazdaság kulcstényezője (az egyetemek 
top 100-as listáján 8 brit szerepel), de 
még a sorban következő francia, illet-
ve német felsőoktatással sem. Azonban 
feltétlenül követésre érdemes például a 
mobilitást támogató intézményrendszer 
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hatékony ügynökségi szerepének a fel-
ismerése és a rendszer kiépítése. Erre jó 
példa az 1934 óta működő és száz kül-
földi irodával rendelkező British Council 
vagy a Campus France külképviseleti há-
lózata, amely 114 országban összesen 145 
irodával rendelkezik. De említhetnénk a 
spanyol Cervantes Intézet hasonló mére-
tű hálózatát is. Ugyanakkor a mobilitást 
támogató német felsőoktatás-politika 
legutóbbi kezdeményezése iránt is ér-
demes figyelemmel lennünk. A néme-
tek ugyanis emelni kívánják (mintegy 
kétszeresére) a Németországban tanuló 
külföldi hallgatók számát, illetve a már 
2012-ben elindult „Go out” nevű kampá-
nyuk részeként a külföldre irányuló mo-
bilitást is támogatják.17

A német rendszer adaptációja szem-
pontjából nem csupán a duális képzés 

lehet számunkra irányadó, hanem a jól 
irányított kormányzati koordinációis – 
ideértve az oktatási és TéT-diplomáciát 
is. Továbbá fontos a rektori konferencia 
meghatározó és aktív részvétele a dön-
téshozatalban, ami szintén hasznosításra 
érdemes és alkalmas jellemzője a német 
rendszernek. Korántsem utolsósorban 
meg kell említeni a német mobilitá-
si politika tanulságai közül azt, hogy a 
nemzetköziesítés folyamatában erőtelje-
sen megjelenik a kiválóság előtérbe he-
lyezése (pl. a különböző rangsorok) és 
ennek természetes következményeként 
a legmagasabb szintű akadémiai kutatá-
sok támogatása. Magyar szempontból itt 
említhetjük meg, hogy az MTA sikeres 
Lendület programját18 követően a tervek 
szerint még 2016-ban elindul a Lendület 
Universitas nevű program is.

4. ábra19

Az EU-ból, illetve az Európai Gazdasági Térségből és a társult országokból 
érkező külföldi hallgatók számának változása (1000 fő)
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Regionális tekintetben nem hagyható 
figyelmen kívül a lehetséges V4-szintű 
együttműködés sem, ám az még megle-
hetősen kezdetleges stádiumban van, vél-
hetőn az egyelőre sokkal meghatározóbb 
versenyszempontok dominanciája miatt. 
Magyar szempontból azonban elemi ér-
dek, hogy a számunkra fontos szektorok-
ban (pl. agrár-felsőoktatás) minél előbb 
kiépüljenek az együttműködést segítő 
struktúrák, és azok nyomában életképes 
programok bontakozzanak ki (pl. Göncöl-
városok20). A lehetséges együttműködés 
szempontjából itt is jelentős haszna lehet 
a legjobb gyakorlatok tanulmányozásá-
nak és átvételének, akár a V4, illetve a 
régió szintjén, akár a számunkra nagyon 
előremutató balti térség tekintetében.

Ez utóbbi térség országai – valamint a 
skandináv államok és a szintén kiemelke-
dő Hollandia – felsőoktatásában messze a 
legnagyobb arányt az angol nyelvű prog-
ramok képviselik. Becslések szerint a tel-
jes európai felsőoktatási körben mintegy 
1,5 százalékos a diákok számára hozzá-
férhető angol nyelvű programok aránya. 
Az említett országokban ennél nagyság-
renddel bővebb, illetve minőségében is 
jobb az idegen nyelvű oktatási portfolió 
kínálata. Megjegyzendő, hogy a nemzet-
közi tapasztalatok szerint az angol nyelvű 
programkínálat nagyon kedvező hatással 
van a kifelé irányuló kreditmobilitás ösz-
tönzésére is.

1. táblázat21

A külföldi hallgatók száma (2012)

Fogadó
ország Összes Arab 

régió

Közép- 
és Kelet-
Európa

Közép-
Ázsia

Kelet-
Ázsia, 

Csendes-
óceán

Latin-
Amerika,

karibi 
régió

Észak-
Amerika, 
Nyugat-
Európa

Dél- és 
Nyugat-
Ázsia

Közép- 
és Dél-
Afrika

Cseh 
Köztársa-

ság
39.455 291 31.414 1.677 1.478 3.180    299 410

Horvát-
ország      842   10      550        4   3    116        5     8

Lengyel-
ország 23.525 680 12.197    823 1.090 6.860    569 563

Magyar-
ország 17.520 348   7.489      93    923 6.893 1.058 648

Szlovákia   9.059 293   5.924      62      50 36    138      13   64
Szlovénia   2.357     8   1.789      17      28    344      30   32
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A nemzetköziesedés stratégiai 
programkerete

Ha a nemzetköziesedési folyamatot prog-
ramszerű kategóriák mentén közelítjük 
meg, különösen fontos, hogy kiindulás-
ként a felsőoktatási szektorral szemben 
a társadalom részéről megnyilvánuló 
mennyiségi és minőségi elvárásokat ve-
gyük alapul. Az OECD idézett tanulmá-
nyában az egyik összegző megállapítás 
egy olyan, valóban súlyos mennyisé-
gi kihívásra utal, amelynek – éppen a 
nemzetköziesedést tekintve – lényeges 
minőségi követelményei is vannak. Az 
OECD értékelése szerint ugyanis a szek-
tor teljesítményére jellemző, hogy a kö-
zépfokú oktatási intézményekben végzők 
magas száma ellenére a felsőfokú diplo-
mát szerző fiatalok aránya nemzetközi 
összehasonlításban továbbra is alacsony 
hazánkban.22 A felsőoktatás jövőképében 
tehát egy, a kibocsátást nézve nagyobb 
méretű, ugyanakkor versenyképes mi-
nőségi kapacitásokkal rendelkező rend-
szert kell látnunk, amelyhez éppen a 
nemzetköziesedés gyorsabb fejlődésével 
lehet biztosítani a szükséges egyensúly 
megteremtését. E tekintetben meghatá-
rozóak lehetnek azok a tevékenységek, 
motivációk és hajtóerők, eredményin-
dikátorok, amelyek elősegítik, hogy a 
nemzetköziesedő felsőoktatás külföldre 
irányuló termékei és szolgáltatásai eljus-
sanak a célpiacokat jelentő országok kö-
zönségéhez.

A folyamat meghatározó
hajtóereje

A tudáspiac kialakulása ma már elfoga-
dott tény, melynek speciális, a gazdasági 
szféra piacaitól eltérő sajátos vonásai is-
mertek. Fontos kiemelni, hogy e piactér 
humán dimenziójában a legkiélezettebb 
verseny a tehetséges és jól felkészült hall-
gatókért folyik.

A nemzetközi trendek jól mutatják, 
hogy – különösen a fejlett országokban – 
a mobilitási programok révén felfutó 
nemzetköziesedés egyértelmű mozgató-
ja a tehetségvonzás. Hasonlóan erőteljes 
motivációt jelent az országbrand alkotá-
sa. A nagyobb diplomáciai mozgástér-
rel és intézményrendszerrel rendelkező 
országok a befelé irányuló mobilitásra 
a kulturális diplomácia leghatásosabb 
fegyvereként tekintenek. Ugyanakkor a 
nemzetközi kapcsolatrendszerben gyen-
gébb versenypozícióval bíró országok 
esetében is intenzív kapcsolatépítő és 
befolyásnövelő lehetőséget, hatékony or-
szágmarketing-eszközt jelent, diplomá-
ciai és külgazdasági síkon egyaránt. Ez 
utóbbi szempontból a jövedelemgenerá-
lás térnyerése is jellemző.

Bár nem tekinthetünk el a fenti szem-
pontoktól, amikor a hazai jövőképnek 
az alakító tényezőit igyekszünk körvo-
nalazni, a stratégiának mégsem szabad 
pusztán a bevételi oldalra koncentráló, 
merkantilista nézőpontú megközelítésen 
alapulnia. A nemzetköziesedés részeként 
kialakított tevékenységi portfoliónak, az 
eredményelvárásoknak és -indikátorok-
nak – a gazdaságdiplomácia és a hatékony 
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országmarketing szempontjai fokozott 
szem előtt tartásával – elsősorban a 
nagyléptékű humánerőforrás-fejlesztési 
kényszerben lévő felsőoktatásnak a do-
mináns, differenciáló programtényezői-
ként kell belépniük az átfogó megújulási 
folyamatba. Vagyis itt alapvetően tuda-
tosan felépített humántőke-befektetés-
ről, nem pedig rövid távú jövedelem- és 
bevételgenerálásról van szó.

A versenyképesség megtartásához 
olyan magasan képzett, a változó körül-
ményekhez igazodni tudó munkaerőre 
van szükség, amely nemcsak földrajzi 
értelemben mobil, hanem a különböző 
szakmák között is képes mozogni, to-
vábbá alkalmas igényes feladatok kreatív 
megoldására. Ez azonban csak nemzet-
közi mozgástérrel rendelkező humán erő-
forrás megteremtésével érhető el, amely-
nek az első lépése a hallgatói mobilitás 
elősegítése és erősítése.

Piaci rések és nyitás:
két példa a külföldi hallgatók 
számának növelését célzó
intézkedésekre

Kanada számára a „legtehetségesebb” 
külföldi hallgatók a felsőoktatásba tör-
ténő bevonzása fontos stratégiai cél, és 
oka az ottani alacsony születési arány 
és az öregedő lakosság, valamint – eb-
ből adódóan – a magasan képzett mun-
kaerő hiánya. A 2006-ban meghirdetett 
nemzetköziesítési stratégiájuk fontos 
célkitűzése volt, hogy a kanadai felsőok-
tatási intézmények nemzetközi arculata 

erősödjön, és 2012-re a külföldi hallgatók 
száma 20 százalékkal növekedjen. Ezt a 
„célpiacokon” folytatott megfelelő mar-
ketinggel és promócióival, illetve a felső-
oktatási intézmények nyújtotta szolgálta-
tások és oktatás minőségének a javításá-
val akarták elérni. Bár Kanada szövetsé-
gi állam, a cél érdekében 2011-re sikerült 
összefogásra bírni az egyes államokat, 
hogy az ország a nemzetközi oktatási 
piacon egységes „nemzeti felsőoktatási 
brandként” jelenjen meg. A program si-
kerét jól mutatja, hogy míg 2000-ben a 
Kanadában tanuló külföldi hallgatók szá-
ma 22 ezer körül volt, számuk 2014-re a 
becslések szerint 89 ezerre emelkedett.

UNESCO-statisztikák szerint 2008-
ban a kolumbiai felsőoktatási hallgatók-
nak csupán 1 százaléka végzett külföldi 
tanulmányokat. Hasonlóan kevés kül-
földi tanul Kolumbia felsőoktatási intéz-
ményeiben is. Felismerve a nemzetközi 
felsőoktatási mobilitásnak a gazdaságra 
ható tényezőit, a kolumbiai oktatási mi-
nisztérium az ország felsőoktatásának a 
nemzetköziesítését tűzte ki célul. A stra-
tégia részeként ösztöndíjak felajánlásával 
támogatják a kolumbiai hallgatók külföl-
di, illetve és külföldiek náluk folytatott 
tanulmányait. Mindemellett az állam 
nagy hangsúlyt fektet az oktatói mobili-
tás ösztönzésére, a tananyag fejlesztésére 
és minőségének javítására, a nemzetközi 
közös képzési programok kialakításnak 
az elősegítésére is. Ennek érdekében a 
felsőoktatási intézmények nemzetközi 
tanulmányi központot hoztak létre, és 
kötelezően előírták egy idegen nyelv is-
meretét.
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Az eredményre vonatkozó
elvárások és követelmények

Itt valójában a hosszú távon fenntartható 
folyamat kívánt eredményének az ösz-
szetevőit és eredőjét kívánjuk a figyelem 
homlokterébe állítani. A hazai felsőokta-
tási szektortól nem várhatjuk, hogy olyan 
(vagy akár csak hasonló) önálló verseny-
szektora legyen a nemzetgazdaságnak, 
mint egyes, e tekintetben kiemelkedő 
országokban, például az Egyesült Király-
ságban. De az annál inkább elvárható, 
hogy a szektor kialakuló új szerkezete, 
kibocsátása és teljesítménye markáns 
nemzetközi profillal rendelkezzen az ok-
tatás, képzés, tanulás minden szintjén, 
ideértve a kutatási tevékenységet is. En-
nek fő hajtóereje az adott iparágnak a mi-
nőségi humán erőforrás iránti igényeire, 
illetve innovációs kapcsolatrendszerre 
épülő, s egyben mennyiségi kínálatot is 
nyújtó kapacitások létrehozása.

E követelmény megvalósulásának 
számos műszaki, gazdasági, természet-
tudományos és – a különösen perspek-
tivikus – agrárképző felsőoktatási terü-
leten folyó koncentrált és nagyléptékű 
nemzetköziesedési programok beveze-
tését és felfuttatását kell jelentenie. 
E programok domináns elemét képezi a 
gyakorlati képzést támogató intézmény-
fejlesztés (pl. a duális képzési model-
lek) bevezetése. Ezeken a területeken 
alapvető prioritás a nemzetköziesedés 
legszélesebb alapon álló támogatása és 
előmozdítása, legyen szó akár be-, akár 
kifelé irányuló mobilitásról. illetve az 
azt támogató eszközök (ERASMUS+,23 

SH stb.) hatékony kiaknázását biztosító 
projektmenedzsmentről, továbbá az in-
tézményi és központi szintű marketing-
ről vagy a nemzetközileg kompatibilis, 
idegen nyelvű (mindenekelőtt angol) tan-
anyag- és oktatásfejlesztésről. Mi több, 
az előretekintő programmenedzsment-
ből nem hiányozhatnak a nemzetközi 
benchmarking/ranking technikák és a 
különböző értékelési/mérési módozatok 
sem. Nem feltétlenül globális és általános 
rangsorokra kell itt gondolni, hanem akár 
egy-egy összefüggő szakokból álló kép-
zési ág minősítéséről is szó lehet. (Példá-
ul a Debreceni Egyetem Agrártudományi 
Központjának a honlapján szerepel, hogy 
az intézmény a szakterületén belül benne 
van a top 200-ban.24)

Az önálló, alapvetően piaci irányult-
ságú marketing ugyanakkor különösen 
fontossá vált a hagyományosan erős fel-
sőoktatási szegmensekben (pl. az orvos-
képzés) is. Nem csupán a kapacitások 
gazdaságos, közvetlen és rövid távú le-
kötése miatt, hanem az éleződő régióbeli 
versenykényszer piaci nyomása miatt is. 
Az ugyanis szükségessé teszi, hogy az in-
tézmények, nagyobb képzési központok a 
profiljuknak megfelelően – gazdaságdiplo-
máciai eszközökkel támogatva – összehan-
golt és erőteljes nemzetközi láthatóságot, 
szakmai kommunikációt és megjelenést 
biztosítsanak maguknak a különböző 
eseményeken, piaci tereken és szakvá-
sárokon. Ugyanakkor legalább ennyire 
fontos – s ebben különösen eredményes 
lehet a kormányzati szakdiplomácia fo-
kozottabb szerepvállalása –, hogy az 
igénybe vehető támogatások révén a húzó 
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piaci erőt képviselő területek mellett a 
szakág más, kevésbé „eladható” területei 
is nemzetközi figyelmet felkeltve, tudato-
san prezentáltak legyenek.

Külön érdemes megemlékezni a ku-
tatóegyetemekről, amelyek olyan intéz-
ményi területet jelentenek a hazai KFI-
rendszerben, amely kettős kihívás elé 
néz. Egyrészt a kiválósági alapú kutatói 
teljesítmények terén az akadémiai szek-
torral kell felvennie a (jelenleg egyenlőt-
len) versenyt, másrészt a tehetségekért 
folytatott kíméletlen vetélkedésben a 
hazai rendszerre sajnos jellemző „brain 
drain” körülményei között kell biztosíta-
nia a kutatói utánpótlást. Így a jövőben 
ennek az alrendszernek egyértelműen a 
kutatói kiválóságra épülő specializáció, 

illetve a különösen érzékeny kiválasztás 
és szelekció lesz a vezérmotívuma. Eh-
hez azonban szervesen hozzátartozik a 
befelé irányuló kutatói mobilitás hatha-
tós ösztönzése, mert a különböző szintű 
csereprogramok valójában a verseny-
ben maradás alapvető feltételét jelentik. 
(A holland kutatóegyetemek akadémiai 
rekrutációjában különösen erős a nem-
zetközi tényező: a munkatársak közel 
egyharmada külföldről érkezett kutató.)

Végül a felsőoktatás nemzetközie-
sedésével összefüggésben stratégiai fon-
tosságú eredménykritériumként beszél-
hetünk arról, hogy a program hosszú 
távú célkitűzéseinek a megvalósításával, 
a számszerű célindikátorok teljesítésé-
vel – legyen szó kifelé irányuló vagy az 

5. ábra25

A külföldi hallgatók eloszlása képzési terület szerint (2012)
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államközi szerződéseken alapuló mobili-
tási területekről – a gazdasági és kulturá-
lis/tudománydiplomácia kivételes jelen-
tőségű, tartósan kiaknázható erőforrással 
sáfárkodhat. A Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram esetében például jól 
megfigyelhető, hogy azon relációknál, 
ahol a küldő ország és Magyarország 
adott diplomáciai testülete egyaránt aktí-
van részt vett a program promóciójában, 
és annak hatékony lebonyolításában is 
segédkezett, a rendelkezésre álló keretet 
– az átalakulóban lévő rendszer buktatói 
ellenére – közel maximálisan sikerült ki-
tölteni.

A fentiek mellett rendkívül fontos a 
programok utánkövetése – különös te-
kintettel az alumnihálózat kiépítésére –, 
a pontos és naprakész információs rend-
szer összeállítása, a diplomáciai „apró” 
munka, a folyamatos törődés és az intéz-
ményi emlékezet ébrentartása, amihez 
elengedhetetlen a végzett hallgatók iránti 
gondos, szakszerű figyelem.

Következtetések

A tanulmányban leírtakkal a felsőokta-
tás világát átjáró nagyfokú mobilitásra 
mint korunk külkapcsolati rendszereinek 
egyik legfontosabb alakító tényezőjé-
re kívántuk felhívni a figyelmet, s ezzel 
összefüggésben azt is igyekeztünk be-
mutatni, hogy a magyar külgazdasági és 
külpolitika mozgásterét növelő, stratégiai 
léptékű keleti, illetve déli nyitási prog-
ramban meghatározó szerepet kapnak a 
felsőoktatási szektor nemzetköziesedését 
szolgáló intézkedések és ösztönzők.

A következtetések levonásánál azon-
ban a visszatekintést is fontosnak tartjuk. 
Mert azt is meg kell jegyeznünk, hogy 
a magyar kultúra és oktatásügy egyete-
messége szempontjából talán a legérté-
kesebb – egyben brandalkotó – tradíci-
ót a provincializmussal összeférhetetlen 
nemzetközi tájékozódás és nyitottság 
adja, valamint a különböző történeti kor-
szakokra jellemző mobilitási irányok és 
formák jelentik. (Például a rendszervál-
tás előtti mobilitásból fakadó közösségi 
diplomáciai előnyöket is érdemes kiak-
názni.) Ahogy Karácsony Sándor a ma-
gyar észjárásról szóló egyik munkájában 
fogalmaz, amikor a magyar kultúra hiva-
tásáról, egyetemes érvényéről vall:

Nyugatról töltését kapja, Kelet felé 
pedig tudja az utakat és módokat, 
ért a nyelvén az ottaniaknak (képes 
értelemben véve az „érintkezés” for-
máit) … Nyugatról hazafelé a Szen-
czi Molnár Albertek, Apáczai Csere 
Jánosok, Misztótfalusi Kis Miklósok, 
Széchenyi Istvánok népe, hazulról 
kelet felé, a Julián barátok, a Kőrösi 
Csoma Sándorok, a Reguly Antalok 
népe...26

Ugyanakkor azt is megpróbáltuk iga-
zolni, hogy ez esetben nem elégséges 
önmagában csak a felsőoktatási szek-
tor szakpolitikai szinten értelmezhető 
nemzetköziesedésének a perspektíváiról, 
fejlesztési lehetőségeiről gondolkodni és 
programjáról gondoskodni, hanem vele 
összhangban a kormányzati külpoliti-
ka rendszerében a szakdiplomáciának is 
meg kell újulnia. Ennek feltétele, hogy 
egyaránt részt vállaljon a jövőkép-, vízió- 
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és stratégiaalkotási, valamint a végrehaj-
tással összefüggő feladatokban – legyen 
szó a külképviseleti szervezetek haté-
kony bekapcsolásáról, hálózati energiáik 
hasznosításáról vagy a bilaterális nem-
zetközi kapcsolati rendszerünkben lévő 
lehetőségek kiaknázásáról.

Az elemzésben bemutatott példák, 
nemzetközi gyakorlatok és globális tren-
dek is azt bizonyítják, hogy elengedhetet-
len, hogy a megfelelően rugalmas szak-
diplomáciai szervezeti keretek között 
időben feltárjuk a hazai szempontból re-
leváns szakmai súlypontokat, a dinami-
kusan változó szakterületi és földrajzi ér-
tékviszonylatokat, majd e szakdiplomáci-
ai csomópontok köré építve alakítsuk ki 
és szervezzük meg a külképviseletek és 
a különböző missziók működését. Mert 
különben támasz és orientáció nélkül 
– végső soron behozhatatlan versenyhát-
rányban – maradnak a mobilitási progra-
mokban érintett partnereink, a magyar 
felsőoktatási és innovációs rendszer 
meghatározó intézményi szereplői és 
szervezetei. Igaz, ez fordítva is érvényes, 
mert a jó és eredményes együttműködés-
hez az is kell, hogy mindezt a partnere-
ink is felismerjék.

A felsőoktatás nemzetköziesedését 
szolgáló különböző oktatási, kutatási és 
képzési mobilitási formák eltérő priori-
tási fokozattal és relációs összetételben 
meghatározható, változatos konfiguráció-
val jellemezhetők. Ezért az említett prob-
lémákkal és feladatokkal szembesülő 
külképviseletek szakmai tevékenységére 
csak megfelelő tervezési indikáció mellett 
támaszkodhatunk. Annál is inkább, mert 

a mobilitási tematikában korántsem csak 
a specifikus (egyelőre 8 állomáshelyen 
ténykedő) TéT-attaséi körre építkezünk, 
vagy a magterületet jelentő kört közvet-
lenül kiegészítő, újonnan (3 további lo-
kációban) létrejövő TéT-állomáshelyekre, 
illetve a KFI-kapcsolataink stratégiai 
léptékű alakulása szempontjából lokáci-
ós bázist jelentő külképviseletekre ala-
pozzuk a programjainkat. Ma már – a 
szakmai és földrajzi mozgásterünket je-
lentősen bővítve – egyre erőteljesebben 
bekapcsoljuk a folyamatos TéT-munkába 
az olyan állomáshelyeket is, ahol a belát-
ható időben nem számolhatunk specifi-
kus TéT-posztok létrehozatalával. Ennek 
oka, hogy a hazai szellemi export növe-
lése, a tehetségvonzás, illetve a mobilitás 
erősítése érdekében az eddigiektől eltérő 
súlyponti szakterületeken is szükség van 
a tudománydiplomáciai tevékenység in-
tenzív kiterjesztésére.

A Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium (KKM) Tudománydiplomáciai Fő-
osztálya (TDF) felsőoktatási együttmű-
ködési témában eddig 38, elsősorban az 
SH ösztöndíjprogramban érintett külkép-
viseletet keresett meg. A cél az volt, hogy 
megtudjuk, 2016-ban milyen felsőoktatá-
si együttműködést, illetve a Magyaror-
szágra irányuló külföldi hallgatói mobi-
litást elősegítő tevékenységeket kívánnak 
folytatni, és azokhoz mely külföldi szer-
vekkel történő kapcsolatfelvételt/kapcso-
lattartást terveznek. A TDF megkeresé-
sére válaszoló külképviseletek többsége 
az SH-program és – ahhoz kapcsolódó-
an – a magyar felsőoktatási intézmények 
promóciójának megerősítését tervezi.



98 Külügyi Szemle

Nikodémus Antal - Palmer Éva

Álláspontunk szerint a magyar felső-
oktatási és tudományos intézmények ha-
tékony külföldi képviseletéhez, a magyar 
felsőoktatási brand építéséhez nélkülöz-
hetetlen, hogy a minőségi tényezők, a ha-
zai kínálat specifikus elemei és a relációs 
súlypontok nagyobb hangsúlyt kapjanak. 
Ebből adódóan a külképviseletektől beér-
kezett jelentések és javaslatok figyelem-
bevételével a következő régiókat tartjuk 
a jövőbeni felsőoktatási együttműködés 
szempontjából fontosnak:

• Délkelet-Ázsia,
• Közép- és Dél-Amerika,
• Dél-Afrika,
• Közel-Kelet,
• Közép- és Belső-Ázsia.

Ennek elősegítése érdekében a külkép-
viseletekkel közösen kialakított szakmai 
programokat tervezünk, amelyek – a fen-
ti prioritásokkal összhangban – a KKM 
által irányított közvetlen tudománydiplo-
máciai eszközrendszer egyre markánsabb 
elemét képezik. Így természetes célunk, 
hogy 2016-tól a külképviseleteinken, il-
letve a missziókon a tematikájában tuda-
tosabban felépített, a központ és a külkép-
viseletek szoros együttműködésén alapu-
ló, az eddigieknél számottevőbb szakmai 
eredményt (impact) hozó tudománydip-
lomáciai események valósuljanak meg, 
lehetőleg mind nagyobb számban. Ezzel 
érdemben növelni tudjuk a tudománydip-
lomáciai intézményrendszer által nyújtott 
szolgáltatások értékét, és a partnereink 
számára transzparens és jól hasznosítha-
tó, célirányos információk, kapcsolatépí-
tő lehetőségek állnak majd rendelkezésre.
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