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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem látta vendégül a kirgiz oktatási 
minisztert és 22 kirgiz egyetem rektorát 

A Kirgiz Köztársaság oktatási és tudományos minisztere, Dr. Ulanbek Mambetakunov 

vezetésével 22 vezető kirgiz egyetem rektora látogatott a Budapesti Metropolitan 

Egyetemre, hogy hazánk és Kirgizisztán együttműködését erősítse a felsőoktatás terén, 

amelyben a Metropolitan aktív szereplő. A találkozón zártkörű tárgyalások és 

kerekasztal-beszélgetések folyamán vitatták meg a legnagyobb magyar magánegyetem 

vezetőivel a magyar és kirgiz felsőoktatásban rejlő együttműködési lehetőségeket. 

A látogatás során egyebek mellett olyan kérdések merültek fel, hogy miként járulhatnak hozzá 

az egyetemek a nemzetközi együttműködések elősegítéséhez, vagy a hallgatók és oktatók 

oktatási és kutatási lehetőségeinek megteremtéséhez. 
 

A Budapesti Metropolitan Egyetem és a kirgiz felsőoktatási intézmények közötti közvetlen 

kapcsolat ösztönzi az együttműködést az egyetemek tanszékei és kutatóintézetei között, 

valamint elősegíti az oktatók cseréjét a közös kutatási programok megvalósításban, a speciális 

rövid távú tudományos programok és a közös ERASMUS+ projektek létrejöttében. 

A kerekasztal-beszélgetésen kiemelt téma volt a fenntarthatóság és a kölcsönös együttműködés 

adta innováció beépítése az oktatási programokba. Az eszmecsere során az egyetemek 

megállapodtak egy gazdasági szakembereket képző közös oktatási program létrehozásáról is. 

A Budapesti Metropolitan Egyetem három kirgiz egyetemmel az esemény keretében írt alá 

együttműködési megállapodást: a Kirgiz Állami Egyetemmel, a Musa Ryskulbekov Kirgiz 

Gazdasági Egyetemmel, valamint a Salymbekov Egyetemmel. 

 

A tárgyalásokon a Budapesti Metropolitan Egyetem részéről Tóth Ágnes elnök-vezérigazgató 

és Bachmann Bálint rektor erősítette meg az együttműködési szándékot. A záróeseményt - 

amelyre a magyar egyetemek rektorai is meghívást kaptak - a Magyar Rektori Konferencia 

elnöke nyitotta meg. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy a kirgiz felsőoktatás meghatározó szereplői elismeréssel 

nyilatkoztak a Budapesti Metropolitan Egyetemen elért eredményeinkről és fontos mérföldkő 

nemzetközi kapcsolataink további erősítésében ez a magas rangú látogatás egyetemünkön.” – 

mondta Tóth Ágnes elnök-vezérigazgató. 

Látogatásuk során a delegáció képviselői ízelítőt kaptak a Művészeti és Kreatívipari Kar 

hallgatóinak díjnyertes munkáiból is.  
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A fotók szabadon felhasználhatók 

fotócredit: Benkő M. Fanni  

további információ: pr@metropolitan.hu 

mailto:pr@metropolitan.hu

