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1. Új telephely, KFKK létrehozási terve
Kíván-e az intézmény új telephelyet, közösségi felsőoktatási képzési központot (KFKK) vagy
más intézmény telephelyén, székhelyen kívüli képzést indítani Magyarország területén?
Igen / Nem

2. Kárpát-medencei együttműködés, székhelyen kívüli képzés létrehozási
terve
Nem releváns

3. Duális képzés, kooperatív képzés, felsőoktatási szakképzés
Nem releváns
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4. Felsőoktatásba való bejutást illetve a felsőoktatásban bennmaradást támogató, lemorzsolódást csökkentő
programok
4.1 Milyen, a felsőoktatásba való bekerülést támogató programokat tervez indítani?
(A felsőoktatásba bejutást támogató intézményi hallgatói szolgáltatások fejlesztése, pályaorientáció, szakma népszerűsítés, tapasztalatszerző programok,
felkészítők, 0. évfolyamok indítása, nyílt napok. stb.)
Tevékenység

Célcsoport

Célcsoport létszám
egésze (fő)

Területi hatókör (járás,
térség)

Forrásigény
egy tanévre
lebontva!
-tól - ig

Összesen:
100 fő / tanév
MTMI célú 0 fő / tanév

konvergencia régiók egésze

2,0-2,5 m Ft /
tanév

Összesen:
30 fő / tanév
MTMI célú 0 fő / tanév
Összesen:
45 fő / tanév
MTMI célú 0 fő / tanév

konvergencia régiók egésze

0,5-0,8 m
Ft/tanév

Pécs, Győr, Nyíregyháza

0,5-0,8 m
Ft/tanév

ebből MTMI képzés /
szak által érintett (fő)
Kortárstáncot népszerűsítő programok
(szervezés, műsor létrehozása, mentorálás,
utazás, szállás, tiszteletdíjak, dokumentáció)
Nyílt napok (utazási támogatás
kommunikáció vidéken, szervezés)
workshopok vidéki szakközépiskolákban
(szervezés, workshop kidolgozás –
együttműködve a befogadó intézménnyel,
utazás, szállás, tiszteletdíjak, dokumentáció)

Táncművészeti
Alapfokú művészeti
iskolában tanuló 12-18
éves lányok és fiúk
14-18 éves lányok és
fiúk
Táncművészeti
Szakközépiskolában
tanuló, profi pályára
készülő 15-18 éves
lányok és fiúk
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4.2 Milyen, a felsőoktatásban való bennmaradást támogató, lemorzsolódás csökkentő programokat tervez indítani?







Ösztöndíjrendszerek kialakítása a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai szakokon, a fogyatékossággal élők számára, és a nők
számára azokon a szakokon, ahol a női részvétel jelentősen elmarad a felsőoktatás egészének átlagától.
A felsőoktatásban bennmaradást elősegítő felzárkóztató, kiegészítő programok, az előkészítő és gyakorlati képzést összekapcsoló tanfolyamok
indítása.
Célzott társadalmi felemelkedési programok a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok a tanulmányi eredményeik javítása és az eredményes tanulmányi
előmenetel biztosítása érdekében.
A munkaerőpiacról kiesett személyek visszaintegrálása az oktatásba, felnőtt képzés, felsőoktatási szakképzés kiterjesztése
Élethosszig tartó tanulás körébe tartó át és továbbképzések kidolgozása és lebonyolítása
Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások.

Tevékenység

Célcsoport

Célcsoport létszám
egésze (fő)

Területi hatókör (járás,
térség)

Forrásigény

konvergencia régiók egésze

3,6 m Ft / tanév

ebből MTMI képzés /
szak által érintett (fő)
mentorprogram

táncművészeti pályán
tehetséges hallgatók

Összesen:
4 fő / tanév
MTMI célú 0 fő / tanév
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egy tanévre
lebontva!

A fent bemutatott tervezett fejlesztések mennyiben járulnak hozzá az alábbi indikátorokhoz?
Az EFOP által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni
támogatotton belül, akik felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséget szereznek
nem releváns
Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást
támogató programokban résztvevők száma
A fent jelzett programokban 2016-2020 között ÖSSZESEN bevont leendő hallgatók illetve
hallgatók száma
700 fő
A fent jelzett programokban 2016-2020 között ÖSSZESEN bevont leendő MTMI szakos hallgatók
illetve MTMI szakos hallgatók száma
nem releváns
A hátrányos helyzetűek aránya belépő hallgatók között
Van-e kidolgozott intézményi módszertan a hátrányos helyzetűek arányának mérésére a belépők
hallgatók esetében?
igen / nem
A hátrányos helyzetűek aránya a felsőfokú végzettségűek között
Van-e kidolgozott intézményi módszertan a hátrányos helyzetűek arányának mérésére a végzős
hallgatók esetében?
igen / nem

5. Képzést és intézményi működést hatékonyabbá tevő komplex intézményi
fejlesztések
nem releváns
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Stratégiai illeszkedés

IFT illeszkedés /
intézményi cél

Tevékenység

Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások
A felsőoktatásba való
bekerülést támogató
programok

Célcsoport(ok)

Célcsoport
létszám fő

Forrásigény
összesen

12-18 éves,
táncművész pálya
iránt érdeklődő
fiatalok
táncművészeti
pályán tehetséges
hallgatók

700

12-16,4 m Ft

16

14,4 m Ft

A felsőoktatásban való
bennmaradást támogató,
lemorzsolódás csökkentő
programok
Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása

Számszerűsített célok a
tevékenységhez vagy
tevékenységcsoporthoz
tartozóan

Nemzetköziesítés
Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása
Felsőoktatási sportélet fejlesztése
Humánerőforrás biztosítása és teljesítményelvű átalakítása
a hallgatói, oktatói és kutatói kiválóság támogatása a tudományos, képzési és a felsőoktatás harmadik missziójához tartozó humán utánpótlás terén

Pedagógusképzési terület fejlesztése (amennyiben releváns)
Egyéb, a fentiekbe nem besorolható konkrét fejlesztési tevékenyég, ami illeszkedik az EFOP felsőoktatási képzési és humánfejlesztési céljaihoz
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6. Intelligens szakosodást támogató, a K+F folyamatokat hatékonyabbá
tevő komplex intézményi fejlesztések
nem releváns

7. Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak
támogatása
nem releváns

8. Tematikus kutatási hálózati együttműködések
nem releváns

9. Infrastrukturális beruházási (ERFA) igények mátrixa
nem releváns

10.Telephely racionalizálás
nem releváns
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