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GIDRÓ KRISZTA 2018.02.19. 12:04

Egy dakari egyetemmel kötött együttműködési
megállapodást a szegedi Frankofón Egyetemi Központ.
Utóbbi intézmény évente 40 millió forint állami
támogatást kap a kormány döntése értelmében.

Hirdetés

2018. 02. 20. kedd - Aladár, Álmos

1°C | 4°C

 Még több cikk.

 

CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > AFRIKAI EGYETEMMEL DOLGOZIK EGYÜTT AZ SZTE - AZ AFRIKAI ELITKÉPZÉSBEN TANÍTANAK MAJD MAGYAR OKTATÓK

Afrikai egyetemmel dolgozik együtt az SZTE -
az afrikai elitképzésben tanítanak majd
magyar oktatók
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Együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Frankofón Egyetemi Központja és a Dakarban működő Institut Supérieur de
Management nevű magánegyetem – közölte lapunkkal Trócsányi László
igazságügyi miniszter. 
 
Az SZTE oktatója kiemelte: a dakari intézmény diákjai tanulhatnak majd a
szegedi egyetemen, az intézmény oktatói pedig tanítani fognak Dakarban, és
ezt a magyar kormány is támogatja. 
 
Az ottani felsőoktatási intézmény célja az afrikai elit kiképzése elsősorban az
üzleti tanulmányok segítségével. A miniszter szerint ez azért fontos, mert az
afrikai kontinens esetében a legfőbb problémát az okozza, hogy nincs
megfelelő gazdaság. 
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– Ha nincs életképes gazdaság, akkor nincs munkahely sem, ha van, akkor
viszont helyben maradnak az ott élők, ezért nagyon fontos a dakari egyetem
munkája – tette hozzá. 
 

A dakari egyetemmel kötött megállapodás beleillik abba a folyamatba,
amelyben a Frankofón Egyetemi Központ együtt dolgozik a beiruti Szent József
Egyetemmel, valamint az alexandriai Senghor Egyetemmel. 
 
Abdoulaye Dieye rektor elmondta: egyetemük Nyugat-Afrika egyik legnagyobb
felsőoktatási intézménye. Jelenleg nyolcezer hallgatójuk van, akiknek az üzleti
tudományokban az alapképzéstől a doktori iskoláig biztosítanak tanulási
lehetőséget. 
 
– Az egyetem üzenete, hogy tanuljunk meg vállalkozni, tanuljuk meg a
kezünkbe venni a saját életünket – fogalmazott a rektor. 
 

Kruzslicz Péter Pál, a frankofón központ adminisztratív igazgatója elmondta: a
dakari egyetemmel két éve kerültek kapcsolatba. Azóta 2016-ban egy
együttműködési keretmegállapodást kötöttek, a kapcsolat folyamatosan
bővült, most pedig aláírták az együttműködési szerződést is. 
 
Trócsányi László bejelentette azt is: a frankofón központ a kormány döntése
értelmében a következő öt esztendőben évente 40 millió forint állami
támogatást kap.

Témák: Dakar  egyetem  Szeged  Szegedi Tudományegyetem  testvérváros

Kijelentette: az iskola tevékenységének támogatása beleillik a
kormányzat politikájába, amely szerint helyben kell segíteni a
problémák megoldásában. Emlékeztetett arra is, hogy a Stipendium
Hungaricum programon keresztül hatezer, a fejlődő országokból, illetve
Ázsiából származó diák tanulhat hazánkban.
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