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Projekt neve 

Innovatív megoldások a WSUF hallgatói 
létszámának növelésére, MTMI képzési 
palettájának erősítésére 

Szakmai vezető Dr. Károlyi László 
Projektmenedzser Márkus Attila  
A szerződött támogatás 
összege 72 082 000 Ft 
A támogatás mértéke (%) 100 % 
Projekt időtartama 2017. 07. 01 – 2019. 12. 28. 
Támogató alap ESZA 
Kedvezményezett neve Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 
Konzorciumi partner neve Egyesület a Használható Tudásért 
  

2017 júliusában a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán a hallgatói létszám növelésére, az MTMI képzési 
palettájának erősírésére pályázat indult. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 72 
millió forint európai uniós támogatással. A megvalósítás kezdete 2017. július 01., tényleges befejezésének 
időpontja 2019. december 28. 
Projektünk célja, hogy a felsőoktatásba kerülők létszámában, illetve a társadalom végzettségi 
szintjében való növekedéshez hozzájárulva minél nagyobb hallgatói létszám lépjen be képzéseinkbe, 

kiemelt tekintettel a hátrányos helyzetű területekre, illetve MTMI-szakunkra. Olyan intézményi és 

kommunikációs fejlesztési célokat tűztünk ki magunk elé, amelyek segítik ennek megvalósítását.  

A projekt támogatásával intézményünk az alábbi eredményeket várja el.  

A hátrányos helyzetű hallgatók aránya 
emelkedik, új földrajzi területekről 

érkező hallgatók száma nő

A Főiskola hallgatói 
létszáma nő

 (főként nappali képzésben)
A Főiskola középiskolai hálózata 

megerősödik, társadalmi 
beágyazottsága javul

A Főiskola ismertsége jelentős 
mértékben megugrik

Az új nappalis hallgatók tudatosan választják 
képzéseinket, így motiváltak, a lemorzsolódás 

veszélye csökken, a diplomaszerzést esélye nő

Az oktatóink felkészülten 
várják az új módszertani igényekkel érkező elsős 

hallgatókat

 



 

Ehhez innovatív kommunikációs megoldások, illetve módszertani fejlesztési folyamatok megvalósítása 

szükséges; a célok és beavatkozások egymásra épülésének logikáját az alábbi ábra foglalja össze.  

Projektünk illeszkedik mind a Partnerségi Megállapodásban, mind az Operatív Programban 

megfogalmazott célokhoz, illetve beavatkozásokhoz.  

 

A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének 
együttes javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a 

hátrányos helyzetű csoportok számára

Felsőoktatásba való 
bekerülés fokozása

Hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatása a bejutásban

MTMI-szakokra való 
jelentkezés fokozása

Beruházási 
prioritás

Konstrukció 
célok

Pályázati 
cél A WSUF szakjaira való beiskolázás volumenének növelése, a Gazdaságinformatikus szak erősítése

Projekt 

céljai
A WSUF és szakjainak, kiemelten 

a Gazdaságinformatikus szak 
ismertté válása

Hátrányos helyzetű, tehetséges 
fiatalok számára vonzó életpálya 

felmutatása

Módszertani fejlődés a hallgatók 
lemorzsolódásának 

megakadályozására, a motiváció 
növelésére

Tevékenységek

Kötelező tevékenységek Választható tevékenységek

Kommunikációs 
tevékenységek

Ismeret-

terjesztés

Közvetlen 
találkozások 

középiskolásokkal

IKT kompetenciák 
és módszerek 

fejlesztése
Oktatók fejlesztése

FelmérésekTananyag-

fejlesztés

MOOC

 

 

Pályázati céljaink jelentős mértékben reflektálnak az EMMI által elfogadott intézményfejlesztési 

tervünkben megfogalmazott alábbi stratégiai céljainkra, beavatkozási terveinkre:  



 a vállalati kapcsolatok erősítésével munkaerő-piacilag releváns képzettség nyújtása minden 
képzési szinten;  

 nagy figyelmet kell fordítani az oktatók módszertani-szakmai továbbképzésére;  

 a Gazdaságinformatikus szak fejlesztésével egy időben újabb informatikai szakok elindítása; 
 e-learning és MOOC tananyagok fejlesztése, a Gazdaságinformatikus szakon alapulva;  

 új oktatási módszertanok bevezetése (projektközpontú oktatás), módszertani fejlesztések 

 a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők kiemelt kezelése, bevonása az oktatásba.  

 


