MELLearN 2016. évi közhasznúsági jelentése:
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A hagyományokra építve két jelentősebb szakmai tanácskozást tartott a MELLearN 2016-ban:




2016. április 21-22-én tartotta a MELLearN a hagyományos 12. Lifelong Learning konferenciát, melynek
sikeres megszervezésében és bonyolításában kiemelten fontos szerepet vállalt a Budapesti Corvinus
Egyetem. A Corvinus Egyetemen így több mint kilencvenöt regisztrált résztvevővel és három külföldi
vendégelőadóval sikeres konferenciát tartott Egyesületünk, melynek témája a következő volt:
Felsőoktatási kihívások – alkalmazkodás stratégiai partnerségben. A konferencia másnapján
Közgyűlést tartott Egyesületünk, ahol megválasztottuk új elnökünket, Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi
tanárt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorát. Az Egyesület elnökségi tagja lett Sándorné Dr. Kriszt Éva
Rektor Asszony a Budapesti Gazdasági Egyetem részéről és Dr. Földesi Péter, a győri Széchenyi Egyetem
rektora. Egyúttal elfogadta a Közgyűlés az Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóit!
2016. december 7-én tartotta a MELLearN intenzív szakmai szemináriumát, melynek a Tempus
Közalapítvány adott otthont. A tanácskozásra több mint ötven résztvevő regisztrált és a program
színvonalas plenáris és szekció előadások révén hozzájárult a felsőoktatás fejlesztéséhez és
innovációjához. Az intenzív szeminárium témája a következő volt: Az életen át tartó tanulás
felsőoktatási kontextusai: egyén, szervezet és hatékony felsőoktatás-menedzsment

Eredmények:









A 2016. év tavaszi 12. MELLearN Lifelong Learning konferencia előadásaiból 2016. őszére tanulmánykötetet jelentetett meg az Egyesület. Ezúton köszönjük Fodorné Dr. Tóth Krisztina szerkesztő alapos és
igényes munkáját.
2016. október végétől megkezdődött a 2017. évi konferencia előkészítése, melynek a Budapesti
Gazdasági Egyetem ad otthont 2017. április 20-21. között. (A rendezvényt az Európai Felnőttoktatási
Társaság és a Tempus Közalapítvány, valamint az EUCEN honlapjai is hirdették!)
Tovább fejlesztettük a MELLearN honlapját, ahol friss és informatív hírek jelennek meg az életen át tartó
tanulás, ill. a felsőoktatási lifelong learning irányhoz kapcsolódó oktatási, kutatási és szervezetfejlesztési,
módszertani témákban. Folyamatosan gondozzuk a honlap tartalmát, s ahhoz kikérjük a tagintézmények
képviselőinek véleményét, javaslatait. A honlap kiegészült egy on-line hírlevél szolgáltatással!
Az intézményi képviselők folyamatosan megkapják a MELLearN e-hírlevelét!
A MELLearn Egyesületet tevékenységét számos hazai és nemzetközi konferencián disszeminálta a
MELLearN ügyvezetője, különös tekintettel a 2016. júliusi ESRALE nemzetközi konferenciára és Summer
Academy programjára, továbbá 2017. februárjában a Würzburgi Egyetem ún. Winter School
programjában.

Partnerségi irányok:





Fenntartjuk nemzetközi együttműködésünket az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózatával
(eucen), amely szervezetben továbbra is tagdíj nélkül vehetünk részt a nemzeti LLL hálózatok
partnerségében és azon keresztül az eucen felsőoktatás-fejlesztő tevékenységében, s ennek alapján
megvalósítjuk az eucen projektjei eredményeinek nemzeti disszeminációját, aktuálisan az UNIBILITY
projekt vonatkozásában.
Továbbra is partneri kapcsolatban vagyunk a Magyar Rektori Konferenciával és a Tempus
Közalapítvánnyal megkötött megállapodások alapján!
Előkészítő tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy a kecskeméti Pallas Athéné Egyetem és a
budapesti Central-European University/CEU tagintézményekké váljanak.

Készítette: Dr. Németh Balázs, MELLearN ügyvezető elnök – Pécsett, 2017. április 6-án.

