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A MELLearN Egyesület ügyvezető elnökeként tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2016 év
során az egy évvle korábban megfogalmazott ügyvezetői célokkal összhangban olyan
tevékenységet kívántam folytatni, mely tekintettel van az Egyesület anyagi kondícióira,
egyúttal hozzájárul a MELLearN célkitűzéseihez, azok megvalósításához, érvényesítéséhez.
Ennek alapján a következő tevékenységeket állítottam ügyvezetői munkám középpontjába:
 A MELLearN 2016. évi munkatervének kimunkálása, ennek alapján az Egyesületi
munka megújítása, a MELLearN holnap további fejlesztése és intenzív kommunikáció
az Egyesület tagintézményeivel. A MELLearN –honlap lehetővé teszi új E-hírlevél
szerkesztését és folyamatos hírkövetést, azoknak az Egyesületi tagintézmények felé
történő közvetítését;
 A Pécsi Tudományegyetem és annak Kultúratudományi Kara továbbra is otthont ad a
MELLearN titkárságnak, mely remek infrastruktúrát jelent az egyesületi szervező
munka hatékony bonyolításához. A PTE KPVK szervert biztosít a MELLearN-honlap
tárhely-igényének;
 A MELLearN elnöke már a 2016. év április 22-én együttműködési megállapodást
kötött a Tempus Közalapítvánnyal.
 Szakmai konferenciák szervezése, éves MELLearN Lifelong Learning konferencia
megszervezése és lebonyolítása a Budapesti Corvinus Egyetemmel.
 2016.. április 22-én került sor az éves MELLearN közgyűlés lebonyolítására a
Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol elfogadásra került az Egyesület munkaterve,
megválasztásra került az új elnökség és a felügyelő bizottság;
 2016. év során újra megerősítésre került a MELLearN jelenléte az Európai Egyetemek
Lifelong Learning Hálózatában (eucen – www.eucen.eu), s ennek alapján
Egyesületünk továbbra is az eucen által nyilvántartott nemzeti hálózatok egyikeként
aktív felsőoktatási lifelong learning szereplőként van jelen az európai szervezetben
(Lásd: http://www.eucen.eu/network-profiles/).
 Az eucen Végrehajtó Bizottságában (Steering Committee) egyúttal a MELLearN-t is
képviselem, fontos aláhúzni, hogy a MELLearN képviseletében voltam jelen az eucen
2016. júniusi dublini konferenciáján és közgyűlésén.
 2016. év kora őszétől készültünk a 2016. december 7-i MELLearN intenzív
szeminárium megszervezésére, melynek a Tempus Közalapítvány adott otthont.
 A 2016. év végi tevékenységünk azzal zárult, hogy megkezdtük a felkészülést a 13.
MELLearN Lifelong Learning konferenciára, melyhez több alkalommal szerveztünk
egyesületi taggyűlést a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A konferencia programját a
tagintézményekkel közös egyeztetés és a javaslatok folyamatos figyelembe vétele
mellett kezdtük formálni.
 A 2017. évi konferencia felhívása megjelent az Európai Felnőttoktatási Társaság, az
eucen honlapján és a Tempus Közalapítvány hírlevelében egyaránt!

 Megkezdtük egy MELLearN LinkedIN profil készítését, mely 2017. április végétől
elérhető!
 A tizenhat tagintézménnyel alapvetően jó viszonyt sikerült kialakítanunk, mely
egyúttal igényel az intézményi képviselők aktív kommunikációját a MELLearNtitkárság irányában. Ugyan a 2016 évben a Nyíregyházi Egyetem és a Pannon
Egyetem elhagyta Egyesületünket, a Pallas Athéné Egyetem és a Közép-Európai
Egyetem megfogalmazta belépési szándékát, melyeket írásban is megerősítenek a
MELLearN elnöke irányában!
Beszámolóm végén megköszönöm a tagintézmények támogatását, s különösen köszönöm
a leköszönő elnöknek, Prof. Rostoványi Zsoltnak, a Budapesti Corvinus Egyetem
rektorának, professzorának és munkatársainak támogatását és segítő együttműködését,
továbbá az elnökségi tagként elköszönő Prof. Földesi Péter elnökségi közreműködését.
Köszönöm továbbá Csuka Dalma Ilona 2016. évi MELLearN titkári tevékenységét!
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