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Nyolc ország a nemzetközi
konferencián
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának szervezésében tartják a
PAWER WORKSHOP-ot november 27 és december elseje között
Hódmezővásárhelyen, a Gingko Hotelben. Az egy héten át tartó konferencia az ezzel
kapcsolatos képzés harmadik fordulója, amelyen részt vesz 8 kaukázusi és belső
ázsiai ország is, köztük Üzbegisztán, Kazahsztán és Mongólia is.

A workshop célja, hogy egységesítse a bolognai kreditrendszert és hogy átültesse azokba az
országokba, ahol ez még nincs jelen.

 

Monostori Tamás,  a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának tudományos és
nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese a programmal kapcsolatban elmondta, a résztvevő
országok mindegyike alkalmaz valamilyen kreditrendszert, de ezek nem egységesek. A hallgatóknak
lehetőségük nyílik a Tempus és az Erasmus program keretében utazni, és 1-2 szemesztert kint
tanulni, és előfordul, hogy problémába ütközik, hogy a külföldön tanult tárgyakat hogyan tudják
beszámíttatni tanulmányaikba.

Regionális »

(/hirek/regionalis-

hirek)

Közlekedés »

(/hirek/kozlekedesi-

es-kek-hirek)

Rádió 7 Hírei »

(/hirek/radio-7-

hirei)

Belföld »

(/hirek/belfoldi-

hirek)

Gazd. és Politika »

(/hirek/gazdasag-

es-politika)

Sport »

(/hirek/sport)

Agrár »

(/hirek/agrar)

(https://www.facebook.com/promena (http://vakbarat.promenad.hu) (/rss)

CÍMLAP (/) HÍREK (/HIREK) GALÉRIÁK

(/GALERIA)

RÁDIÓ 7 (/RADIO-

7/MUSOROK)

KÖZÉRDEK

(/BENZINARAK)

ÚJSÁGOK

(/UJSAGOK/SZUPERPRESS)

FRISS: A Duo Fontana Csólyospáloson (http://promenad.hu/cikk/a-duo-fontana-csolyospaloson-183923)

http://promenad.hu/hirek/szerzo/tudosito
http://promenad.hu/hirek/regionalis-hirek
http://promenad.hu/hirek/kozlekedesi-es-kek-hirek
http://promenad.hu/hirek/radio-7-hirei
http://promenad.hu/hirek/belfoldi-hirek
http://promenad.hu/hirek/gazdasag-es-politika
http://promenad.hu/hirek/sport
http://promenad.hu/hirek/agrar
https://www.facebook.com/promenad.radio7
http://vakbarat.promenad.hu/
http://promenad.hu/rss
http://promenad.hu/
http://promenad.hu/hirek
http://promenad.hu/galeria
http://promenad.hu/radio-7/musorok
http://promenad.hu/benzinarak
http://promenad.hu/ujsagok/szuperpress
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C182bIWoeWpmXMs6v3gOLu4qoAaSwpelO2-D0y5IG0Py42usKEAEg9aOxJWDd2t2DlA2gAbmZ95QDyAECqQJ_FEdEbeGzPqgDAcgDyQSqBMUBT9A2BrNwYldIlJh2SNiNZuZr7B6saB23QutME90QmRRlCWL8TxfiJg5n5lze9Xj3w4YdT5r223Ab2c4wZ4GJZ1-8bLqtbO5vVJ3UVbRgvnsi-IpUK5MbzohsZ1kUOfcqvdh_Hn4eGQKumbo8SdgTxRx6uMDmmQEZm__vIPremcyh1zmmFgxj8jsvtyOXVKicl4TywCsz7RDpv1QevlRl5kMrrYpLOPLOcuV87bwKOpexWiaJ1dPxYM3QrBXzSWVP3-We31CgBgKAB6_miGuoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCb_ldWxOXRPVgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoGIiB7rSNUFmpTDx6s18Wfg&sig=AOD64_0hnuCtAYq7xUvEFFDONNUZtEKKrg&client=ca-pub-6879069890739092&adurl=http://insurance.expertsinmoney.com/Zsenialis-Eletbiztositas%3Fcid%3D59a805da26df7%26source%3Dgoogle%26medium%3Dcpc%26campaign%3D955706379%26adgroup%3D46244810806%26targetid%3Daud-372509654608%26keyword%3D%26matchtype%3D%26ad%3D226736029890%26network%3Dd%26device%3Dc%26devicemodel%3D%26target%3Dboomuserlist%253A%253A483133462%26placement%3Dpromenad.hu%26position%3Dnone%26aceid%3D%26ismobile%3D0%26issearch%3D0%26geo%3D9063072%26geointerest%3D%26feeditem%3D&nb=2
http://promenad.hu/cikk/a-duo-fontana-csolyospaloson-183923


2017. 11. 29. Nyolc ország a nemzetközi konferencián | Promenád.hu - a vidék hírportálja

http://promenad.hu/cikk/nyolc-orszag-a-nemzetkozi-konferencian-183862 2/5

(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/70ec1033215964cdb6fee71bdcb96d0c_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/2331db518057e9e97dac8967e4a92460_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/665758029cb437e12bddd34e092eacd3_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/0ff82ad378e6ee2fd8df597d60bb724d_big.jpg)

(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/fe593ba2571e0f5ca501b914b3f6acd2_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/6aa8b6aa3fbf88c9a062a76b3a53e2f9_big.jpg)(http://static.promenad.hu/article/18/38/62/9b3962fd7b340a5bd177a9ae686a804f_big.jpg)

Monostori Tamás

A programban öt európai ország vesz részt képzőként, úgy, mint Anglia, Bulgária, Lengyelország,
Magyarország, Olaszország. A 3 éves képzési programhoz nyolc kaukázusi és belső-ázsiai ország
csatlakozott, többek között Üzbegisztán, Georgia, Azerbajdzsán, Mongólia, Tadzsikisztán,
Kazahsztán, akik ismerkednek a bolognai rendszerrel, majd saját országukban ültetik át a
gyakorlatba a megszerzett tudást. A projektben a képzők képzése zajlik, három helyszínen
történtek/történnek az előadások. Már lezajlott az oktatás Londonban és Wroclawban.

November 27-től december 1-jéig számos külföldi előadó és a Mezőgazdasági kar oktatóinak
közreműködésével zajlik a workshop.
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