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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SPORTTUDOMÁNYI KUTATÁST INDÍT A SZEGEDI GÁL FERENC FŐSIKOLA

A Gál Ferenc Főiskola és a DIKfK Debreceni Informatikai Kutatás-fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciuma a sporttudományi képzések terén indít kutatást és fejlesztést: a kutatás során
kérdőíves lekérdezéssel és szekunder kutatással feltérképezik a képzési kínálat és módszertan
hiányosságait, valamint egyedi fejlesztésű szoftverrel egy olyan platformot alakítanak ki, amely
lehetővé teszi a hazai és a nemzetközi felsőoktatási intézmények együttműködését, jó gyakorlatainak
megosztását. A projekt 243,51 millió Ft Európai Uniós támogatással valósul meg.

A Gál Ferenc Főiskola mint konzorciumvezető és a DIKfK Debreceni Informatikai Kutatás-fejlesztő Központ
Szolgáltató Non-profit Kft. közösen valósítja meg projektjét 2015. június 1. és 2015. november 30. között. E
projekt megvalósításával a hazai és nemzetközi sporttudományi képzés kínálatát és az oktatáshoz használt
módszertant vizsgálják meg a hazai és külföldi (európai, amerikai, ázsiai) felsőoktatási intézmények
vonatkozásában. E felméréssel a konzorcium célja a magyarországi sporttudományi képzés oktatási
helyzetének javítása, képzési kínálatának fejlesztése a feltárt jó gyakorlatok és a hiányok azonosítása alapján.
A projekt keretében egyebek mellett olyan fejlesztések történnek, amelyek segítségével a hazai és nemzetközi
intézmények együttműködése gördülékeny lehet, így gyorsul a felsőoktatási intézmények közötti tapasztalatok
megosztásának folyamata, azok integrálása a hazai oktatási környezetben, valamint a hazai és a nemzetközi
felsőoktatási intézmények közötti hálózatosodásra is lehetőség nyílik.
A szegedi felsősoktatási intézmény és a debreceni informatikai fejlesztő cég konzorciuma a TÁMOP-4.1.2.E15/1/KONV-2015-0004 azonosító számú projekt keretében nyert 243,51 millió Forint vissza nem térítendő
támogatást, az Európai Szociális Alap finanszírozásával.
A projekt eredményeként a sporthoz és egészségtudatossághoz kapcsolódó képzések és módszerek
spektruma szélesedik, a sporttal kapcsolatos nemzetközi ismeretanyag és módszertan bővül. A nemzetközi
hálózatosodás következtében pedig mind a Gál Ferenc Főiskola, mind a Debreceni Informatikai Kutatásfejlesztő Központ Szolgáltató Non-profit Kft. nemzetközi szerepe hosszú távon megerősödik.
További információ kérhető:
- Udvari Beáta, projektmenedzser (e-mail: ubea@creativclass.hu, telefon: +36307247374)

