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Tájékoztatom, hogy a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért
Egyesület Elnöksége a 2016. április 22-én megtartott rendes közgyűlése óta megtartott
időszakban nem tartott külön ülést, ezzel nem hozott újabb határozatot.
Az elmúlt évben végrehajtásra kerültek azok a határozatok, melyeket a Közgyűlés új
elnöksége támogatásával jóváhagyott és azokkal segítette az Egyesület céljainak
megvalósulását.
Az Elnökség megfelelő támogatást kapott a MELLearN ügyvezető elnökétől, aki
tevékenységével hozzájárult az Egyesület alapvető céljaihoz, a magyar felsőoktatási lifelong
learning hálózatos fejlesztéséhez, valamint a tagintézmények oktatási, képzési, továbbá
szervezet-fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához.
Az Egyesület Elnöksége szerint az Egyesület 2016. évben megtartott két szakmai
rendezvénye, tehát az éves konferencia és az intenzív szeminárium hozzájárultak az
Egyesületi célok megvalósításához, ezekhez kapcsolódóan megköszönöm a Budapesti
Corvinus Egyetem 2016. tavaszi és a Tempus Közalapítvány 2016. téli konferenciánk sikeres
lebonyolításához kapcsolódó felajánlásait és vendéglátó tevékenységét.
A Magyar Rektori konferenciával és a Tempus Közalapítvánnyal megalapozott kapcsolat
tovább erősítette a tagintézmények közötti szakmai párbeszéd, partnerség és aktív oktatási és
képzési tudástranszfer működtetését az európai felsőoktatási célkitűzésekkel összhangban.
Meglátásunk szerint a Tempus Közalapítvánnyal kialakított együttműködés hozzájárul a
felsőoktatás fejlesztése és lifelong learning relációjú tevékenységeinek innovációjához,
fejlesztési tevékenységeink hatékony disszeminációjához.
Fontos aláhúzni, hogy a MELLearN egyesület nemzetközi jelenlétét elsősorban az eucen
(Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózata) nemzeti platformjában valósítja meg, ennek
aktuális példája, hogy az eucen felsőoktatási innovációs projektjei (lásd. Erasmus+
UNIBILITY) eredményeiről a MELLearN tagintézmények is tájékoztatást. kapnak.
Végezetül úgy véljük, hogy a MELLearN Egyesület Elnöksége köszönettel tartozik Prof. Dr.
Földesi Péter elnökségi tagnak az Egyesület érdekében folytatott támogató munkájáért, segítő
együttműködéséért és várja az új Elnökség létrejöttét, az Egyesületi célok megvalósítása
érdekében történő határozati javaslatok alapján történő újabb éves megbízatás szerint reá
ruházott döntések meghozatalát és végrehajtását.
Kérem ezúton, hogy a tagintézmények aktív szerepvállalásukkal segítsék a 2017. évi
egyesületi célok megvalósulását a 2017. munkaterv célkitűzései alapján.
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