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Amerika Amerikai Egyesült Államok Indiana State University Indiana Állami Egyetem 2016 2021 bármely tudományterület

publikációk cseréje, 

kurzusleírások/tanagyagok cseréje

közös kurzusok és képzések 

kialakítása

alapképzéses hallgatócsere (short 

term)

közös kutatások kialakítása igen

Amerika Amerikai Egyesült Államok Texas Christian University Texasi Keresztény Egyetem 2004 n. a. társadalomtudomány amerikai stílusú képzés a TÁTK-on http://www.tcu.edu/ igen

Amerika Amerikai Egyesült Államok Southern Utah University (SUU) Dél-Utah-i Egyetem 2011, 2015 2020 bármely tudományterület oktató és hallgatócsere http://www.suu.edu/ igen

Amerika Amerikai Egyesült Államok University of Central Arkansas 2011 n. a. bármely tudományterület

oktató és hallgatócsere, közös 

képzés, közös kutatás, kiadványok 

cseréje http://www.uca.edu/ igen

Amerika Amerikai Egyesült Államok University of Louisville Louiseville-i Egyetem 2012 határozatlan idejű biológia

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://louisville.edu/ igen

Amerika Amerikai Egyesült Államok

Boston University

(School of Law) Bostoni Egyetem 2012

2015

(+1 évre megújul - 2016 jogtudomány

International Business Law 

Program (LL.M) http://bu.edu igen

Amerika Amerikai Egyesült Államok Institute for Advanced Study 2012 határozatlan idejű régészet közös kutatás http://ias.edu nem

Amerika Amerikai Egyesült Államok Oklahoma State University Oklahoma Állami Egyetem 2016

határozatlan idejű

(3 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület OSU hallgatók az ELTE-n http://go.okstate.edu/ igen

Amerika Argentína

National University of Tres de 

Febrero (UniTref) 2014 2019 bármely tudományterület közös projektek http://www.untrefvirtual.edu.ar/ igen

Amerika Argentína

National University of Cuyo 

(UNCUYO) 2015 2020 bármely tudományterület közös projektek http://www.uncuyo.edu.ar/ igen

Amerika Argentína

National University of Cuyo 

(UNCUYO) 2015 2020 bölcsészettudományok

doktori disszertációk közös 

témavezetése, közös konferenciák, 

közös publikációk igen

Európa Ausztria University of Vienna Bécsi Egyetem 1977 határozatlan idejű

nyelv- és kultúrtörténet (magyar, 

osztrák), összehasonlító 

irodalomtudomány, történelem, 

régészet, jog, szociológia, elméleti 

fizika, általános egyetemi kérdések

közös kutatás, oktatócsere, 

hallgatócsoportok cseréje (prof. 

Felügyelete alatt), rövid és hosszú 

tanulmányutak, közös konferenciák 

szerv, kiadáványok cseréje http://www.univie.ac.at/ igen

Európa Ausztria Austrian Academy of Sciences Osztrák Tudományos Akadémia 2009 határozatlan idejű

Germanisztika - magyarországi 

német nyelvjárások

tudományos, kutatási 

együttműködés http://www.oeaw.ac.at/ nem

Európa 

Ausztria, Horvátország, 

Szlovákia, Szlovénia

University of Vienna, Comenius 

University, University of Zagreb, 

University of Ljubljana

Bécsi Tudományegyetem, 

Comenius Egyetem, Zágrábi 

Egyetem, BME, Ljubljanai Egyetem 2014 2017.06.30 kognitív pszichológia

Közös képzés: Mei:CogSci - Midde 

Euroepan Interdisciplinary Master 

Programme in Cognitive Science http://www.meicogsci.eu/ igen

Európa Azerbajdzsán Khazar University Khazar Egyetem, Baku 2014 határozatlan idejű bármely tudományterület

mobilitás (oktató, hallgató, staff), 

nyári egyetem, kiadványok 

cseréje,közös képzés/kutatás www.khazar.org igen

Európa Belgium University of Liège Liège-i Egyetem 1962 n. a. 

természttudomány, 

bölcsészettudomány, jog oktatók cseréje, kiadványok cseréje

http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000

/en/home igen

Európa Belgium

Wallonie-Bruxelles International 

(WBI) Wallonie-Bruxelles Közösség 1990 óta, 2016

2017 (egy évre szól, 

hallgatólagosan megújítható) francia nyelv belga lektor fogadása nem

Európa Belgium KU  Leuven KU Leuven 2015 2020 bármely tudományterület

MoU:

szándéknyilatkozat 

együttműködésről, minden 

konkrétabb együttmük. Külön 

megállapodáson http://www.kuleuven.be/english igen

Európa Belgium KU  Leuven KU Leuven 2016.06.01 2021 bármely tudományterület

Cooperation agreement:

oktató, kutató, staff, hallgatócsere

közös kutatás, közös 

képzések/kurzusok

közös konferenciák, workshopok, 

stb; kiadvány, publikációk cseréje igen

Európa Belgium KU  Leuven KU Leuven 2016 2021 bármely tudományterület

kutatói együttműködés:

Horizon 2020 és egyéb EU-s 

pályázatokon szereplés

Network for Best Practice 

Exchange in Horizon 2020 Admin.

Horizon 2020 Partnership 

Exploratory Grant igen

Amerika Brazília CEFET MG 2009, 2012 2017 bármely tudományterület

közös kutatás, hallgató és 

oktatócsere, kiadványok cseréje http://www.cefetmg.br/ igen

Amerika Brazília FUNECE 2015 2020

bármely tudományterület

(főként BTK) mobilitás, kutatás, konferenciák http://www.uece.br/ igen

Amerika Brazília Federal University of Rio de Janeiro 2015 2020 bármely tudományterület

hallgatócsere, oktatócsere. 

Információcsere, közös kutatás http://www.ufrj.br/ igen

Amerika Brazília

Federal University of Minas Gerais 

(UFMG) 2015 2020 bármely tudományterület

hallgató és oktatócsere, információ 

és kiadványcsere, közös kutatás https://www.ufmg.br/ igen

Európa Bulgária Sofia Kliment Ohridski University

Szófiai Ohridi Szent Kelemen 

Egyetem 1972 n. a. bármely tudományterület

előadások tartása, publikációk 

cseréje, tanulmányutak http://www.uni-sofia.bg/ igen

Európa Bulgária

Paisii Hildendarski University of 

Plovdiv Paisii Hilendarski Egyetem Plovdiv 2012 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktató, kutató, staff, hallgatócsere

nyári egyetem, kiadványok cseréje, 

technical assistance

közös kutatás http://uni-plovdiv.bg/ igen

Európa Ciprus University of Cyprus Ciprusi Egyetem 2000, 2009

határozatlan idejű 

(automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatás, kiadványok cseréje, 

oktatók cseréje, hallgatók cseréje, 

közös szemináriumok, 

konferenciák http://www.ucy.ac.cy/ igen

Európa Csehország Charles Universiy Prague Prágai Károly Egyetem 1977, 2011

2016

(+5 évre automatikusan megújul - 

2021) bármely tudományterület

publikációk cseréje, oktatók és 

kutatók cseréje, hallgatók cseréje, 

co-tutelles, konferenciák, 

kooperáció Uniós programokban http://www.cuni.cz/ igen

Európa Csehország Prágai Kémiai és Műszaki Egyetem 2016

Ázsia Dél-Korea Hanyang University Hanyang Egyetem 2014 2019 bármely tudományterület

közös kutatás, oktató és 

hallgatócsere, konferenciák, 

kiadványok cseréje

http://www.hanyang.ac.kr/english

/ igen

Ázsia Dél-Korea

Hankuk University of Foreign 

Studies Hankuk Egyetem 2006, 2007 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktató és hallgatócsere, 

kiadványcsere, közös konferenciák 

és kutatás http://www.hufs.ac.kr/ igen

Ázsia Dél-Korea Korea University Korea Egyetem 2007

határozatlan idejű

(5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

oktató és hallgatócsere, 

kiadványcsere, közös konferenciák 

és kutatás http://www.korea.ac.kr/ igen

Ázsia Dél-Korea

Korea Advanced Institue of Science 

and Technology (KAIST) 2007

határozatlan idejű

(5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

kiadványok cseréje, közös kutatás, 

oktató és hallgatócsere, 

konferenciák, közös képzés http://www.kaist.ac.kr/ igen

Ázsia Dél-Korea

Pusan National University

(College of National Sciences) Pusan Nemzeti Egyetem 2008

határozatlan idejű

(5 évente automatikusan megújul) természettudományok

kiadványok cseréje, közös kutatás, 

oktató és hallgatócsere, 

konferenciák, közös képzés http://www.pusan.ac.kr/ igen

Ázsia Dél-Korea Dankook University Dankook Egyetem 2011 határozatlan idejű bármely tudományterület

közös kutatás és kiadványok, 

oktató és hallgatócsere, 

konferenciák, közös képzés

http://www.dankook.ac.kr/web/en

g/home igen

Ázsia Dél-Korea University of Seoul (UOS) Szöuli Egyetem 2014

2019

(újabb 5 évre megújul - 2024) bármely tudományterület hallgatócsere http://english.uos.ac.kr/ igen

Ázsia Dél-Korea Inha University Inha Egyetem 2014 határozatlan idejű bármely tudományterület

hallgató és oktatócsere, közös 

kutatás, kiadványok cseréje http://eng.inha.ac.kr/ igen

Afrika Egyiptom University of Cairo Kairói Egyetem 1973. 1995, 2006

2011

hallgatólagos beleegyezéssel újabb 

5 év - 2016) egyiptológia, régészet

közös oktatás, hallgatói és oktatói 

mobilitás, közös kutatások, közös 

gyakorlatok, 

http://www.cu.edu.eg/, http://fa-

arch.cu.edu.eg/ igen

Afrika Egyiptom Al-Azhar University Al-Azhar Egyetem 1993 n. a. egyiptológia és arab tanulmányok

kiadványok cseréje, konferenciák, 

hallgató és oktatócsere, doktori 

képzés http://www.alazhar.org/ igen

Európa Észtország Tallinn University Tallinni Egyetem 2008

határozatlan idejű 

(5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

publikációk cseréje, közös 

kutatások; oktatók, hallgatók 

cseréje, konferenciák, double 

degree program http://www.tlu.ee/ igen

Európa Finnország University of Helsinki Helsinki Egyetem 1986, 1991, 2001 határozatlan idejű

bármely tudományterület 

(különösen finnugor nyelvészet)

közös kutatás, 

oktató/kutató/hallgatócsere, 

admin staff csere, publikációk 

cseréje

http://www.helsinki.fi/university/i

ndex.html igen
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Európa Franciaország Paris 3 University Párizs III. (Sorbonne Nouvelle) 1982, 1990, 1993, 2005, 2014 2019

idegen nyelv és irodalom, francia 

nyelv és irodalom, nyelvtanítási 

módszeran, alkalmazott idegen 

nyelvek, magyar nyelv és irodalom, 

európai tan és történelem, film és 

audiovizuális eszközök, 

színháztudomány

diákcsere, oktató/kutatói csere, 

pulikációk cseréje, közös kutats, 

közös konferenciák, közös 

publikációk, együttműködés eu-s 

pályázatokban, co-tutelle http://www.univ-paris3.fr/ igen

Európa Franciaország EHESS EHESS 2004, 2011 2016 társadalomtudományok

képzési programok, közös publik, 

közös pályázatok, mobilitás, co-

tutelle + munkaterv (mobilitás 

támogatására) http://www.ehess.fr/fr/ igen

Európa Franciaország

L'École Pratique des Hautes Etudes, 

L'Université de Bourgogne, 

L'Université ELTE, Bibracte 2008 igen

Európa Franciaország Rennes 2 University Rennes 2 2014 2018 nyelvészet és irodalom http://www.univ-rennes2.fr/ igen

Ázsia Fülöp-szigetek

The University of the Philippines 

Los Baños College, Laguna, (UPLB) 2013 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://uplb.edu.ph/ igen

Európa Görögország

National and Kapodistrian 

University of Athens Athéni Egyetem 1998, 2001

határozatlan idejű 

(3 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

oktatócsere, hallgatócsere, közös 

kutatás, kiadványok cseréje http://www.uoa.gr/ igen

Európa Hollandia Utrecht University Utrechti Egyetem 1991

határozatlan idejű 

(3 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

mobilitás, nyári egyetem - ezeken 

részvételre hallgatók kiválasztása http://www.uu.nl/ igen

Európa Horvátország University of Zagreb Zágrábi Egyetem 1973 n. a. bármely tudományterület

közös kutatás, tanulmányutak, 

konferenciák, kiadványcsere http://rektorat.unizg.hr/ igen

Ázsia India

Mahatma Gandhi Antarrashtriya 

Hindi Vishwavidyalaya

Mahatma Gandhi Antarrashtriya 

Hindi Vishwavidyalaya 2012 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://www.hindivishwa.org/ igen

Ázsia India

Indian Council for Cultural 

Relations

Kulturális Kapcsolatok Indiai 

Bizottsága 2007 n. a. indológia

Rabindranáth Tagore Kutatási 

Ösztöndíj http://www.iccrindia.net/ nem

Ázsia India/Magyarország

Hungarian Branch Office of Tata 

Consultancy Services Limited

TATA Consultancy Services Ltd. 

Magyarországi Fióktelepe 2013 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatás, ösztöndíjprogram, 

gyakornoki program, kutatás és 

innováció

http://www.tcs.com/Pages/default

.aspx nem

Ázsia Irak (Kurdisztán) University of Sulaimani Sulaimani Egyetem 2014 határozatlan idejű

Bármely tudományterület (főleg 

asszírológia, régészet, közel-keleti 

tanulmányok, keleti tanulmányok)

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje, stb http://univsul.edu.iq/ igen

Ázsia Irak (Kurdisztán) Salahaddin University of Erbil Salahaddin Egyetem, Erbil 2014 határozatlan idejű

Bármely tudományterület (főleg 

asszírológia, régészet, közel-keleti 

tanulmányok, keleti tanulmányok)

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje, stb http://su.edu.iq/ igen

Ázsia Japán Nishogakusha University Nishogakusha Egyetem 2014

2019

(újabb 5 évre automatikusan 

megújul - 2024 bármely tudományterület

mobilitás, Overseas Course, közös 

kutatás

http://www.nishogakusha-

u.ac.jp/english/ igen

Ázsia Japán Nishogakusha University Nishogakusha Egyetem 2014

2019

(újabb 5 évre automatikusan 

megújul - 2024 japán hallgatócsere igen

Ázsia Japán Nishogakusha University Nishogakusha Egyetem 2014

2019

(újabb 5 évre automatikusan 

megújul - 2024 japán Overseas Course Project igen

Ázsia Japán Osaka University Oszakai Egyetem

1997, 2002, 2004, 2008, 

2011,2016 2021 bármely tudományterület

oktatócsere, hallgatócsere, közös 

kutatás, kiadványok cseréje http://www.osaka-u.ac.jp/en igen

Ázsia Japán Osaka University Oszakai Egyetem 2011

2021 (cooperation agreement 

megújításától függ) bármely tudományterület hallgatócsere igen

Ázsia Japán Waseda University Waseda Egyetem 2002

határozatlan idejű

5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

kutatás, kiadványok cseréje, 

hallgatócsere

http://www.waseda.jp/top/index-

e.html igen

Ázsia Japán Otani University, Kyoto Otani Egyetem 2007

határozatlan idejű

(2 évente automatikusan megújul) bölcsészettudományok

oktatói és hallgatói mobilitás,közös 

kutatás, kiadványok cseréje http://www.otani.ac.jp/ igen

Ázsia Japán Meiji University Meiji Egyetem 2008

2013 (ha lejárat után egy évig 

folytatódik az együttműködés, 

akkor újra érvényes lesz bármely tudományterület

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje

http://www.meiji.ac.jp/cip/english

/ igen

Ázsia Japán Meiji University Meiji Egyetem 2008

2013 

(ha tovább működik, újabb 5 évre 

meghosszabbodik) bármely tudományterület hallgatócsere igen

Ázsia Japán

The International College for 

Postgraduate Buddhist Studies 2008

határozatlan idejű

(2 év uán automatikusan megújul)

távol-keleti tanulmányok, 

vallástudomány, kiadványok 

cseréje mobilitás, közös kutatás igen

Ázsia Japán Aoyama Gakuin University Aoyama Gakuin Egyetem 2009

határozatlan idejű

5 évente felül kell vizsgálni) bármely tudományterület

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje http://www.aoyama.ac.jp/en/ igen

Ázsia Japán Aoyama Gakuin University Aoyama Gakuin Egyetem 2009

határozatlan idejű

5 évente automatikusan megújul, 

amíg a keretszerződés él) bármely tudományterület hallgatócsere igen

Ázsia Japán

Josai University Educational 

Corporation Josai Egyetem 2010 határozatlan idejű bármely tudományterület oktató és hallgatócsere http://www.josai.ac.jp/english/ igen

Ázsia Japán

Keio University

(Graduate School of Human 

Relations, Graduate School of 

Letters) Keio Egyetem 2012 2017

bármely tudományterület (Etológia 

Tsz. Kezdeményezése)

oktató és hallgatócsere, közös 

kutatás http://www.keio.ac.jp/ igen

Ázsia Japán Seinan Gakuin Egyetem Seinan Gakuin University 2013 határozatlan idejű bármely tudományterület

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/ igen

Ázsia Japán Seinan Gakuin Egyetem Seinan Gakuin University 2013

2018

(újabb 5 évre automatikusan 

megújul - 2023) bármely tudományterület hallgatócsere igen

Ázsia Japán

Tokyo Metropolitan University

(Graduate School of Science and 

Engineering) Tokió Metropolitan Egyetem 2014 2019

bármely tudományterület (főleg 

természettudományok)

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje

http://www.tmu.ac.jp/english/inde

x.html igen

Ázsia Japán Yamaguchi University Yamaguchi Egyetem 2015 határozatlan idejű

művészetek, design, 

kommunikáció, program és projekt 

alapú tanulás

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek 

http://www.yamaguchi-

u.ac.jp/english.html igen

Ázsia Japán Kobe University Kobe Egyetem 2016 határozatlan idejű bármely tudományterület

közös kutatás, hallgató és 

oktatócsere, kiadványok cseréje

http://www.kobe-u.ac.jp/en/

igen

Amerika Kanada

National Scientific Research 

Institute

Nemzeti Természettudományi 

Kutatóintézet 2015 bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek 

http://www.inrs.ca/english/homep

age nem

Ázsia Kazahsztán

Kazakh National Pedagogical 

University 2010 határozatlan idejű bármely tudományterület

mobilitás, közös képzés, közös 

kutatás, kiadványok cseréje http://www.kaznpu.kz/kz/ igen

Ázsia Kazahsztán

Kazakh National Pedagogical 

University 2010 n. a. bármely tudományterület hallgatócsere igen

Ázsia Kazahsztán

Kazakhstan Institute of 

Management, Economics, and 

Strategic Research 2009 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://www.kimep.kz/ nem

Ázsia Kazahsztán

Kazakhstan Institute of 

Management, Economics, and 

Strategic Research 2009 határozatlan idejű hallgatócsere nem

Ázsia Kína

China University of Geosciences 

(Wuhan)

Kínai Földtudományok Egyeteme, 

Wuhan 2006, 2013 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek 

http://www.csc.edu.cn/laihua/univ

ersitydetailen.aspx?collegeId=73 igen

Ázsia Kína Sichuan University Szecsuáni Egyetem 2005

határozatlan idejű

(3 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatás, oktató és 

hallgatócsere, közös publikációk www.scu.edu.cn/en/ igen

Ázsia Kína Tianjin Normal University

n.a.

(2003-2007 között) 5 év + 5 évre megújul pedagógia és pszichológia

kiadványok cseréje, közös kutatás, 

oktatócsere http://www.tjnu.edu.cn/ igen

Ázsia Kína

China University of Political Science 

and Law

Kínai Politikai- és Jogtudományi 

Egyetem 2010

határozatlan idejű

(5 évente automatikusan megújul) politika- és jogtudomány

mobilitás, közös kutatás, közös 

konferenciák, kiadványok cseréje http://www.cupl.edu.cn/en/ igen

Ázsia Kína Fudan University Fudan Egyetem 2015 2020 bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek 

http://www.fudan.edu.cn/index.ht

ml igen

Ázsia Kína East China Normal University 2015

határozatlan idejű

(évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

delegációk cseréje, tközös 

publikáció, kari csere, 

hallgatócsere, közös konferenciák igen

Ázsia Kína Beijing Foreign Studies University Pekingi Idegennyelvi Egyetem 2015 2020 bármely tudományterület

közös kutatás, oktató és 

hallgatócsere, kiadványok és 

információcsere igen

http://www.univ-paris3.fr/
http://www.ehess.fr/fr/
http://www.uu.nl/
http://www.hindivishwa.org/
http://www.iccrindia.net/
http://www.nishogakusha-u.ac.jp/english/
http://www.nishogakusha-u.ac.jp/english/
http://www.otani.ac.jp/
http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/
http://www.kaznpu.kz/kz/
http://www.tjnu.edu.cn/


Ázsia Kína

South China University of 

Technology (SCUT) Dél-Kínai Műszaki Egyetem 2014 2019 bármely tudományterület

hallgató és oktatócsere, közös 

kutatások, konferenciák, kulturális 

programok http://en.scut.edu.cn/ igen

Ázsia Kína Harbin Normal University 2009 határozatlan idejű bármely tudományterület

hallgató és oktatócsere, 

kiadványok cseréje igen

Ázsia Kína/Hong Kong City University of Hong Kong 2007, 2014 2019 bármely tudományterület

mobilitás, közös oktatás, közös 

kutatás, közös publikációk, 

kiadványok cseréje http://www.cityu.edu.hk/ igen

Ázsia Kína/Hong Kong City University of Hong Kong Hong Kongi Városi Egyetem 2014 2019 bármely tudományterület hallcsatócsere igen

Ázsia Kína/Hong Kong

The Chinese University of Hong 

Kong  (CUHK) Hong Kongi Kínai Egyetem 2014 2019 bármely tudományterület hallgatócsere

https://www.cuhk.edu.hk/english/i

ndex.html igen

Ázsia Kína/Tajvan National Chengchi University Nemzeti Chengchi Egyetem, Tajvan 2014

határozatlan idejű

5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

kiadványok cseréje, oktató és 

hallgatócsere, közös konferenciák, 

közös kutatások

http://www.nccu.edu.tw/?locale=e

n igen

Ázsia Kína/Tajvan National Taiwan University Tajvani Nemzeti Egyetem 1995 n. a. bármely tudományterület

tudományos együttműködés, 

hallgató és oktatócsere http://www.ntu.edu.tw/english/ igen

Amerika Kolumbia Pilot University of Colombia Kolumbiai Piloto Egyetem 2005 határozatlan idejű bármely tudományterület

információcsere, oktatási 

együttműködés, közös kutatási és 

tanítási gyakorlat megfogalmazása http://www.unipiloto.edu.co/ igen

Európa Lengyelország Jagellonian University Krakow Krakkói Jagelló Egyetem 1987, 1992

határozatlan idejű 

(5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület http://www.uj.edu.pl/ igen

Európa Lengyelország Warsaw University Varsói Egyetem 1970,  1987, 1992, 2004 határozatlan idejű bármely tudományterület

kutató, oktató, hallgatócsere; 

kiadványok cseréje; tudományos 

találkozók szervezése; közös 

kutatás http://www.uw.edu.pl/ igen

Európa Lengyelország

University of Opole

Faculty of Philology

Opole Egyetem

BTK 2015 határozatlan idejű angol nyelv, irodalom és kultúra

kutató, oktató, staff, hallgatócsere; 

kiadványok cseréje; nyári egyetem; 

közös kutatás www.uni . opole .pl

Európa Litvánia Vilnius University Vilniusi Egyetem 2012

határozatlan idejű 

(5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

kiadványok cseréje; hallgatócsere, 

kutatócsere, közös konferenciák; 

közös kutatás; nyelvi centrumok http://www.vu.lt/en igen

Európa Macedónia

SS Cyril and Methodus University, 

Skopje

Szent Cirill és Metód Egyetem, 

Skopje 2010

határozatlan idejű

(3 évente aztomatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatás; oktatói és hallgatói 

mobilitás; közös konferenciál, 

workshopok; kiadványok cseréje

http://www.ukim.edu.mk/en_inde

x.php igen

Európa Nagy-Britannia

Cardiff University

(School of History and Archeology) Cardiff-i Egyetem 2010 határozatlan idejű régészet

kutató, oktató, staff, hallgatócsere; 

kiadványok cseréje; nyári egyetem; 

közös kutatás http://www.cf.ac.uk igen

Európa Nagy-Britannia Roslin Institute, Edinburgh Roslin Intézet 2007 n. a. immunológia közös kutatási projekt nem

Európa Nagy-Britannia

University of Sheffield

(Department of History) Sheffield-i Egyetem 2015 határozatlan idejű

Történelem, irodalom, 

kultúratudomány

kutató, oktató, staff, hallgatócsere; 

kiadványok cseréje; nyári egyetem; 

közös kutatás http://www.sheffield.ac.uk/ igen

Európa Németország Otto-Friedrich University, Bamberg Bambergi Otto-Friedrich Egyetem 1992

határozatlan idejű

(3 év után évente automatikusan 

megújul)

anglisztika, iranisztika, szlavisztika, 

romanisztika, szociológia, adójog, 

turkológia oktató és hallgatócsere http://www.uni-bamberg.de/ igen

Európa Németország Humboldt University Berlin Berlini Humboldt Egyetem 1991

határozatlan idejű

(munkaterv jelenleg nincs 

érvényes)

földrajz, matematika, 

hungarológia, 

társadalomtudomány, 

neveléstudomány közös kutatás, oktatócsere http://www.hu-berlin.de/ igen

Európa Németország Friedrich-Schiller University Jena Jénai Friedrich-Schiller Egyetem 1991, 2004, 2008, 2011, 2013

határozatlan idejű

(5 évente aztomatikusan megújul)

bármely tudományterület

(2010-ig munkatervek)

oktató, kutató, hallgató, phd, 

admin mobilitás; kiadványok 

cseréje, információcsere http://www.uni-jena.de/ igen

Európa Németország

Ludwig-Maximilians University 

München (LMU)

Müncheni Ludwig-Maximilians 

Egyetem 2000 határozatlan idejű bármely tudományterület oktatók és hallgatók cseréje

http://www.uni-

muenchen.de/index.html igen

Európa Németország University of Paderborn Paderborni Egyetem 1986, 1999

határozatlan idejű

(kétévente meghosszabbodik) matematika, informatika, irodalom

közös képzés (matematikus - 

1999), közös kutatás, oktatócsere http://www.uni-paderborn.de/ igen

Európa Németország Eberhard Karls University Tübingen Tübingeni Egyetem 2014 határozatlan idejű bármely tudományterület

kutató, oktató, staff, hallgatócsere; 

kiadványok cseréje; nyári egyetem; 

közös kutatás http://www.uni-tuebingen.de/ igen

Európa Németország

Ruprecht Karls University 

Heidelberg Heidelbergi Egyetem 1982 határozatlan idejű

bármely tudományterület 

(munkaterv)

munkaterv alapján kutatás, 

oktatócsere, konferenciák, 

hallgatócsere http://www.uni-heidelberg.de/ igen

Európa Németország Freie University Berlin Berlini Szabadegyetem 1995

határozatlan idejű

(automatikusan meghosszabbodik) bármely tudományterület

oktató és hallgatócsere, 

kiadványok cseréje, rendezvények http://www.fu-berlin.de/ igen

Európa Németország

Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum, Forschungsinstitut 

für Vor- und Frühgeschichte 2011 határozatlan idejű régészet

oktató és hallgatócsere, közös 

kutatás régészet területén http://web.rgzm.de/ nem

Európa Németország

Institut für donauschwäbische 

Geschichte und Landeskunde 

(IDGL) 2012 2017 történelem, germanisztika, néprajz

tudományos csere és 

együttműködés http://www.idglbw.de/ nem

Európa Norvégia University of Oslo Oslói Egyetem 1992

határozatlan idejű

(automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatások, kiadványok 

cseréje, hallgató és oktatócsere http://www.uio.no/ igen

Európa Olaszország Genoa University Genovai Egyetem 1993, 2002 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatók, kutatók, hallgatók cseréje; 

kiadványok cseréje, tudományos 

találkozók; közös kutatás http://www.unige.it/ igen

Európa Olaszország Naples Eastern University Nápolyi Egyetem (UNIOR) 1998, 2005, 2009

határozatlan idejű

(3 évente automatikusan megújul)

régészet, hungarológia, keleti 

tudományok

oktató, kutató, hallgatócsere; 

tapasztalatcsere, oktatási anyagok 

cseréje, phd képzés, közös 

konferenciák http://www.unior.it/ igen

Európa Olaszország Ca' Foscari University of Venice Velencei „Ca’ Foscari” Egyetem 1979 n. a. bármely tudományterület csere, konferenciák http://www.unive.it/ igen

Európa Olaszország University of Padua Padovai Egyetem (UNIPD) 1976, 1996, 2002, 2008, 2014 2019 bármely tudományterület

kutatás, oktatás, hallgatói és 

oktatói mobilitás, kiadványok 

cseréje, szemináriumok http://www.unipd.it/ igen

Európa Olaszország University of Padua Padovai Egyetem (UNIPD) 2014 2017 bármely tudományterület

kiegészítő egyezmény oktató, 

kutató és admin staff cseréről http://www.unipd.it/ igen

Európa Olaszország Sapienza University, Roma Római „La Sapienza” Egyetem 1983

2 évig, majd automatikusan 

megújul

matematika, fizika és 

természettudományok, irodalom 

és nyelvészet, jogtudományok

oktatócsere, publikáck cseréje, 

konferenciák, közös kurzusok http://www.uniroma1.it/ igen

Európa Olaszország University of Florence Fireznzei Egyetem 2007, 2012 2017

bölcsészet- és 

társadalomtudományok (főleg 

magyar és olasz)

oktató és kutatócsere, kiadványok 

cseréje, hallgatócsere, staff 

mobilitás http://www.unifi.it/mdswitch.html igen

Európa Olaszország University of Florence Fireznzei Egyetem 2008, 2013 (módosítás) ?

olasz szak, irodalom és 

kultúratudomány mester közös diploma igen

Európa Olaszország  University for Foreigners of Siena Sienai Egyetem 2005, 2010 olasz nyelv és irodalom

hallgatók és oktatók cseréje, közös 

tantervek, doktori képzésben 

együttmük, olasz nyelvi kurzusok, 

oktatási anyagok, szemináriumok 

tartása, cégekkel kapcsolatok 

gyakorlat céljából, kulturális 

tevékenységek http://www.unistrasi.it/ igen

Európa Olaszország

University of Modena and Reggio 

Emilia

Modenai és Reggio Emilia-i 

Egyetem 2006

Képzés befejeztéig érvényes (amíg 

indul képzés)

nemzetközi és összehasonlító 

munkakapcsolatok (jog)

Nemzetközi és összehasonlító 

munkakapcsolatok közös doktori 

képzés http://www.unimore.it/ igen

Európa Olaszország University of Palermo Palermói Egyetem 2012

2018

(3 év után 3 évre megújul) bármely tudományterület

kutatói mobilitás, kidványok 

cseréje, hallgatói mobilitás, közös 

pályázatok, közös képzések http://www.unipa.it/ igen

Európa Olaszország University of Parma Pármai Egyetem 2011 2015 forensic sciences

közös képzés: European 

Postgraduate Master in Forensic 

Sciences (EUROFOS) http://www.unipr.it igen

Európa Oroszország Moscow State University

Moszkvai Állami Egyetem 

(Lomonosov) 1969, 1992

határozatlan idejű 

(automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatás, oktatócsere, 

kiadványok cseréje, hallgatócsere 

gyakorlatra http://www.msu.ru/en/ igen

Európa Oroszország St. Petersburg State University Szentpétervári Állami Egyetem 1962 (?), 1996

határozatlan idejű 

(automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatás, oktatócsere, 

kiadványok cseréje, hallgatócsere 

gyakorlatra http://www.spbu.ru/ igen

Európa Oroszország St. Petersburg State University Szentpétervári Állami Egyetem 2003 n. a. fizika, matematika közös doktori képzés igen

Európa Oroszország

Russian State University for the 

Humanities, Moscow

Orosz Állami Bölcsészettudományi 

Egyetem 2009

határozatlan idejű 

(az első év utánautomatikusan 

megújul)

bármely tudományterület (főleg 

ruszisztika)

közös kutatás, közös mester és PhD 

képzés, kutatócsere, kiadványok 

cseréje http://rggu.com/ igen

Európa Oroszország Russkiy Mir Foundation

Orosz Világ Alapítvány (Russkiy Mir 

Alapítvány) 2008

2018

(5 év és 5 évre meghosszabbodik) orosz nyelv és kultúra

Orosz Nyelv és Kultúra Központ

könyv-, pénz-, eszközadományozás http://www.russtudies.hu/ nem

Európa Oroszország Russkiy Mir Foundation

Orosz Világ Alapítvány (Russkiy Mir 

Alapítvány) 2015, 2016 2017. január 31. orosz nyelv és kultúra

pénzeszközök adományozása Orosz 

Nyelvi és Kulturális Központ részére nem

Európa Oroszország

Ural Fedaral University

(URFU) Uráli Szövetségi Egyetem 2014 2019 főleg nyelvészet és történelem hallgatócsere urfu.ru/en/ igen

http://en.scut.edu.cn/
http://www.cityu.edu.hk/
http://www.ntu.edu.tw/english/
http://www.vu.lt/en
http://www.cf.ac.uk/
http://www.idglbw.de/
http://www.unimore.it/
http://www.unipr.it/
http://www.msu.ru/en/
http://www.spbu.ru/
http://rggu.com/
http://www.russtudies.hu/


Európa Oroszország Udmurt State University Udmurt Állami Egyetem 2010 n. a. 

nyelvtipológia (uráli nyelvek), 

permi nyelvek, magyar nyelv

doktori programok 

együttműködése, doktoranduszok 

cseréje http://v4.udsu.ru/english/index igen

Európa Oroszország

Mordvin State University (N.P. 

Ogarjov) Mordvin Állami Egyetem 2011 n. a. 

finnugrisztika (denincs kizárva más 

sem)

doktori programok 

együttműködése, doktoranduszok 

cseréje, doktori részképzés www.mrsu.ru igen

Európa Oroszország

Moscow State Regional Institute of 

Humanities (MGOGI) 2012 határozatlan idejű

jog, természettudományok, 

informatika, angol, francia, német, 

orosz nyelv, tanítóképzés, 

pszichológia

mobilitás, nyári egyetem, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/programok http://www.mgogi.ru igen

Európa Oroszország

Moscow State Institute of 

International Relations (MGIMO-

University) 2009

határozatlan idejű

(5 év után automatikusan megújul) bármely tudományterület

kutatók, oktatók cseréje, kiaványok 

cseréje, tapasztalatcsere, közös 

kutatások, közös PhD disszertációk, 

közös szimpóziumok és konfok http://english.mgimo.ru/ igen

Európa Oroszország

Sholokhov Moscow State 

University for the Humanities

M. A. Solohov Moszkvai Állami 

Bölcsészettudományi Egyetem 

(MGGU) 2013

2018

(+ 5 évre automatikusan megújul -

2023) bármely tudományterület

tapasztalatcsere, közös 

tudományos projektek, 

konferenciák, közös tananyagok és 

módszertan, információs 

partnerség, diákcsere gyakorlatok 

szervezése révén, szakmai 

gyakorlat szervezése, közös 

publikációk, közös központok http://mggu-sh.ru/en igen

Európa Oroszország

Ob-Ugric Institute of Applied 

Researches and Development

Hanti-Manszijszki Autonóm Körzet - 

Jugra által fenntartott Obi-Ugor 

Alkalmazott Tudományok 

Intézete 2015 határozatlan idejű finnugrisztika

tudományos-technikai 

együttműködés: közös kutatások, 

konferenciák, tanulmányutak, 

kiadói tevékenység, kiadványok 

cseréje http://ouipiir.ru/ nem

Európa Oroszország

M.K. Ammosov North-Eastern 

Federal University (NEFU)

M.K. Ammosov Észak-Keleti 

Szövetségi Egyetem 2014 2019

bármely tudományterület

(főként TTK)

hallgató és oktatócsere, 

kiadványok és információcsere, 

workshopok, közös konferenciák, 

közös kutatási programok 

lehetősége http://www.s-vfu.ru/en/ igen

Európa Oroszország

Lobachevsky State University of 

Nizhny Novgorod (UNN)

Nyizsnyij Novgorodi Lobachevsky 

Állami Egyetem 2015

2018

(+1 évre automatikusan megújul - 

2019) filológia

hallgató és oktatócsere, közös 

kutatások, konferenciák, 

Professional Development 

Programs eng.unn.ru igen

Európa Oroszország Vladimir State University (VISU) Vladimir Állami Egyetem 2015

2020

(+5 évre automatikusan megújul - 

2025) bármely tudományterület

hallgató és oktatócsere, közös 

kutatások, konferenciák, 

Professional Development 

Programs www.vlsu.ru/index.php?id=183 igen

Európa Portugália University of Beira Interior Beira Interior Egyetem 2008

határozatlan idejű

(visszamondásig érvényes) bármely tudományterület

hallgatói és oktatói mobilitás, PhD 

hallgatók témavezetése, 

szemináriumok, kiadványok 

cseréje, közös publikáció https://www.ubi.pt/ igen

Európa Portugália Camões Institute Camões Intézet 2008, 2014, 2016 2019 augusztus portugál nyelv

Portugál Nyelvi Központ 

vezetőjének támogatása, lektor nem

Európa Románia

Babes-Bolyai University, Cluj-

Napoca

Kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem

1978, 1992, 1997, 2001, 2008, 

2012 határozatlan idejű bármely tudományterület

tudományos együttműködések, 

információcsere, oktató, staff és 

hallgatócsere, közös 

mesterprogramok, közös 

PhD,közös kutatások, eu-s 

támogatásból kutatási központok, http://www.ubbcluj.ro/ igen

Európa Románia

Babes-Bolyai University, Cluj-

Napoca

Kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem 1999 n. a. földrajz

tájékoztatás, hallgató és 

oktatócsere, PhD közös 

témavezetés, rendezvények, közös 

kutatási programok, kiadványok 

cseréje igen

Európa Románia

Babes-Bolyai University, Cluj-

Napoca

Kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem 2010 n. a. PhD képzések igen

Európa Románia

Babes-Bolyai University, Cluj-

Napoca

Kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem 2013 határozatlan idejű

bölcsészettudományok (filozófia, 

irodalom, művészet- és 

művelődéstörténet, néprajz, 

nyelvtudományok, történelem), 

informatika, 

társadalomtudományok (jog, 

neveléstud, politika, pszichológia. 

Szociológia), 

természettudományok

meghatározott szakokon közösen 

folytatott, magyar és román 

oklevél megszerzéséhez vezető 

mesterképzés. Szakonként külön 

szerződés köthető igen

Európa Románia

Sapientia Hungarian University of 

Transylvania

Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 2005, 2010 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://www.sapientia.ro/hu igen

Európa Románia

Sapientia Hungarian University of 

Transylvania

Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 2016

2019

(+3 évre megújul - 2022) természettudomány

ELTE oktatók részvétele a 

Környezetvédelem és monitoring 

mesterképzésben http://www.sapientia.ro/hu igen

Európa Románia Partium Christian University Partiumi Keresztény Egyetem 2016 határozatlan idejű

bármely tudományterület 

(mellékletben szabályozva - nincs 

melléklet)

doktori képzésben együttműködés - 

PKE-n doktori képzés kialakítása igen

Európa Románia West University of Timisoara Temesvári Egyetem 1994, 2012

határozatlan idejű

(5 év után automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatások, mobilitás, közös 

konferenciák, közös kiadványok, 

szimpóziumok, közös 

mesterképzés, co-tutelle, nyári 

egyetemek http://www.uvt.ro/ igen

Európa Románia Technical University of Cluj-Napoca Kolozsvári Műszaki Egyetem 2016 határozatlan idejű computer science (informatika)

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://www.utcluj.ro/en/ igen

Európa Spanyolország

International University of 

Andalusia Andalúz Nemzetközi Egyetem 2002

érvényét veszti a benne foglaltak 

megvalósulása után spanyol

Ösztöndíjak odaítélése az ELTE-nek 

kiegészítő képzést nyújtó 

kurzusokra. http://www.unia.es/ igen

Európa Spanyolország University of Barcelona Barcelonai Egyetem 1996

2001

(hallgatólagos beleegyezéssel 

hosszabbítható) bármely tudományterület

mobilitás, továbbképzések, 

konferenciák http://www.ub.edu/web/ub/en/ igen

Európa Spanyolország Complutense University of Madrid Madridi Complutense Egyetem 1992, 2002, 2015

2020

(+5 évre automatikusan megújul - 

2025) bármely tudományterület

közös kutatás, információcsere, 

mobilitás, együttműködés a 

magyar nyelvi programban http://www.ucm.es/ igen

Európa Spanyolország University of Zaragoza Zaragozai Egyetem 1996

1998

(hallgatólagosan megújítható) bármely tudományterület

oktatói és hallgatói mobilitás, 

konferenciák, információcsere http://www.unizar.es/ igen

Európa Spanyolország Galíciai Autonóm Kormány

2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 

2014. 2015, 2016 2016. december 31. galego nyelv Galego Nyelvi Központ támogatása nem

Európa Spanyolország Etxepare Institute Etxepare Baszk Intézet 2012, 2015 2018.08.31 baszk nyelv és kultúra

Baszk Tanulmányok Tanterve, 

lektor támogatása nem

Európa Szerbia University of Belgrade Belgrádi Egyetem 2014

2019

(írásban újabb 5 évre 

hosszabbítható) bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói 

mobilitás, közös kutatások, 

részvétel konferenciákon, rövd 

távú tudományos programok, 

szakmai fejlesztési programok http://bg.ac.rs/en/index.php igen

Európa Szerbia University of Novi Sad Újvidéki Egyetem 2009 határozatlan idejű bármely tudományterület

közös kutatások, mobilitás, közös 

konferenciák, közös kiadványok, 

szimpóziumok, közös 

mesterképzés, co-tutelle, nyári 

egyetemek http://www.uns.ac.rs igen

Európa Szerbia University of Novi Sad Újvidéki Egyetem 2011 határozatlan idejű tanító- és óvóképzés

TÓK együttműködése a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karral igen

Európa Szerbia

Preschool Teachers' Training 

College in Kikinda 2013 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktató és hallgatócsere, 

konferenciák, közös kutatás http://www.visokatehnicka.edu.rs/ igen

Ázsia Szingapúr National University of Singapore Szingapúri Nemzeti Egyetem 2007

határozatlan idejű

(3 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

csere, kiadványok cseréje, közös 

kutatás http://www.nus.edu.sg/ igen

Európa Szlovákia University of Trnava Nagyszombati Egyetem 2013 2018 bármely tudományterület

hallgató és oktatócsere, közös 

konferenciák, közös projektek http://www.truni.sk/en igen

Európa Szlovákia

Constantine the Philosopher 

University in Nitra

Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem 2013 határozatlan idejű bármely tudományterület

mobilitás, közös mester- és PhD 

képzések, közös kutatások, kutatási 

központok, információcsere http://www.en.ukf.sk/ igen

Európa Szlovákia J. Selye University Selye János Egyetem 2008 határozatlan idejű bármely tudományterület

közreműködés egymás 

képzéseiben, közös képzések, 

mobilitás, pályázatokon közösen 

indulás, közös szakmai 

rendezvények http://www.selyeuni.sk/ igen

Európa Szlovákia

Dubnica Institute of Technology in 

Dubnica nád Váhom Műszaki Intézet (Máriatölgyes) 2012 2017 bármely tudományterület

közös projektek, közös szakmai 

rendezvények, mobilitás, 

kiadványok cseréje, közös 

kiadványok http://www.dti.sk/ nem

http://v4.udsu.ru/english/index
http://www.mrsu.ru/
http://www.mgogi.ru/
https://www.ubi.pt/
http://www.uvt.ro/
http://www.unia.es/
http://www.ub.edu/web/ub/en/
http://www.unizar.es/
http://www.uns.ac.rs/
http://www.nus.edu.sg/


Európa Szlovákia University of Presov (UNIPO) Eperjesi Egyetem 2011 határozatlan idejű bármely tudományterület

oktatói, kutatói, hallgatói, staff 

mobilitás; nyári egyetemek, 

kiadványok cseréje, közös 

kutatások/projektek http://unipo.sk igen

Európa Szlovénia University of Maribor Maribori Egyetem 2016 határozatlan idejű bármely tudományterület

mobilitás

közös kutatás

információk, publikációk cseréje

könyvtárak együttműködése, 

kiadványok cseréje

hallgatói szervezetek 

együttműködése

konferenciák, találkozók szervezése

http://www.um.si/en/Pages/defau

lt.aspx igen

Európa Szlovénia University of Ljubljana Ljubljanai Egyetem 2016

határozatlan idejű

5 évente automatikusan megújul) bármely tudományterület

mobilitás

közös kutatás

közös kuzusok, képzések

közös konferenciák, workshopok, 

stb

kiadványok, publikációk cseréje https://www.uni-lj.si/eng/ igen

Európa Törökország Ankara University Ankarai Egyetem 1994, 2002 határozatlan idejű

munkaterv alapján: mikrobiológia, 

földrajz, 

tapasztalatcsere, oktató és 

hallgatócsere, kiadványok cseréje, 

tudományos találkozók, kzös 

kutatások http://www.ankara.edu.tr/ igen

Európa Törökország Hacettepe University Hacettepe Egyetem 2014 2017

Egészségpolitikai és Egészség-

gazdaságtan

közös kutatás, oktatói mobilitás, 

hallgatócsere, információcsere, 

közös tudományos tevékenységek, 

közös publikációk

https://www.hacettepe.edu.tr/eng

lish/ igen

Európa Ukrajna

Taras Shevchenko National 

University of Kyiv

Kijevi Taras Sevsencsko Nemzeti 

Egyetem 2004

határozatlan idejű

(automatikusan megújul) bármely tudományterület

közös kutatások, oktatócsere, 

információcsere, hallgatócsere http://www.univ.kiev.ua/ igen

Európa Ukrajna

Kyiv National Linguistic University 

(KNLU) Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem 2010

határozatlan idejű

(4 év után évente automatikusan 

megújul a felmondásig vagy új 

MoU-ig) nyelvészet, pszichológia, pedagógia

mobilitás, közös kutatás, 

kiadványok cseréje, közös 

tudományos konferenciák, közös 

kulturális programok, közös nyári 

egyetemek http://www.knlu.kiev.ua/ igen

Európa Ukrajna

Ferenc Rákóczi II Trancarpathian 

Hungarian Institute

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola 2012 határozatlan idejű bármely tudományterület

közreműködés egymás 

képzéseiben, közös képzések, 

főiskolai képzés 4. évének 

beszámítása, oktatói utánpótlás 

segítése (részvétel PhD képzésben), 

közös kutatás,mobilitás, közös 

pályázatok, közös rendezvények http://www.kmf.uz.ua igen

Európa Ukrajna Uzhgorod National University Ungvári Nemzeti Egyetem 2011, 2012 határozatlan idejű bármely tudományterület

2011: közös kutatás, mobilitás, 

közös rendezvények, közös 

pályázatok

2012: közös képzések lehetősége, 

végzettségek elismerése http://www.univ.uzhgorod.ua/ igen

Európa Ukrajna Uzhgorod National University Ungvári Nemzeti Egyetem 2011 határozatlan idejű jogtudomány

közös kutatás, joghallgatók cseréje, 

oktatók cseréje, közös 

szemináriumok igen

http://unipo.sk/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.ankara.edu.tr/
http://www.kmf.uz.ua/
http://www.univ.uzhgorod.ua/

