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Nemzetközi kapcsolataink
A Kar méltán büszkélkedhet széleskörű és kiterjedt oktatási és kutatási kapcsolatrendszerével, mely
az egyik legnagyobb az Egyetem Karait tekintve.
A Bölcsészkar ad otthont az Ibero-Amerika Központnak, az Afrika Központnak, valamint az Orosz
Központnak, illetve fenntart egy német alapítványi professzúrát is, melynek felállításában a Német
Állam nyújtott segítséget.
Az oktatók, kutatók személyenként is tagjai nemzetközi tudományos szervezeteknek, külföldi
egyetemeknek, kutatóközpontoknak, de szervezeti szinten is számos tagsággal bír az intézmény. A
nemzetközi szervezetekben betöltött tagságok száma meghaladja a 200-at.
A cserekapcsolati lehetőségek száma nemzetközi viszonylatban is magasnak számít, hiszen csak a
Bölcsészkar több mint 200 élő ERASMUS szerződéssel rendelkezik. Mindemellett rendszeres
résztvevője az ERASMUS+, a Tempus Közalapítvány (TKA), a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB), a
Visegrádi Mobilitási Ösztöndíj, a DAAD, a Fulbright ösztöndíjaknak, de az Európai Unió (EVS, CEI)
programjai is elérhetőek, valamint népszerűek az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (AÖU) nyújtotta
lehetőségek is. A határon túli magyarok számára fenntartott programokon keresztül (Alpok-Adria
Együttműködések) a Kar képzéseire érkeznek magyar származású külföldi hallgatók. Az Intézmény
rendelkezik kétoldalú kapcsolatokkal is, valamint főpályázóként, vagy tagként rendszeres
résztvevője nemzetközi pályázati konzorciumoknak is.
Friss elemként épül a nemzetközi hallgatók magyar beiskolázását segítő külföldi hallgató toborzó
ügynökségi háló, melynek Németországtól Nagy-Britannián át Szíriáig, Kínáig és Törökországig
bezárólag vannak tagjai. A nemzetközi beiskolázási program keretében a Kar közel 170 külföldi
hallgatót oktat jelenleg is, s ez a szám jelentősen emelkedő tendenciát mutat évről évre. Az
Intézmény részt vesz kontinenseken átívelő oktatási programokban is, mint fogadó fél, erre példa a
brazil Tudomány Határok Nélkül program, illetve a magyar finanszírozású Stipendium Hungaricum
ösztöndíj.
Saját nyári egyetem megszervezésére is sor került, hisz 2014-ben másodszor látogattak külföldön
élő magyarok a Határon Túli Magyarok Nyári Egyetemére. Emellett a Kar hivatalos programja az
ICWiP-ből (International Cultural Week in Pecs) kialakuló PDA (Pecs Debate Academy) angol nyelvű
nyári egyetem. A tervek szerint 2015-től az Ibero-Amerika Központ indítja el saját spanyol nyelvű
programját, mely magyar, ibero-amerikai és kelet-közép európai hallgatóknak szól majd.
A nemzetköziesedés jegyében a Bölcsészkar részt vesz közös mesterképzésekben is, erre jó példa a
krakkói együttműködéssel létrejött, valamint a Visegrádi Alap finanszírozásával megvalósult Joint
Master of Arts in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective képzés. Megvalósulás
alatt áll a következő MA, mely belgrádi és koperi partnerséggel jön létre, a tervek szerint 2016-tól. A
képzés Joint MA Expert in Latin American Studies néven indul útjára.
2015 januárjától a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Magyar Nemzeti Bank
Pallas Athéné Domus Animae Alapítványa (PADA) által finanszírozott, kiemelt stratégiai projektjeként
valósul meg a São Pauloi Egyetemen (USP, Brazília) a magyar nyelv és kultúra képzés, melyet a
Bölcsészkar részéről az Ibero-Amerika Központ koordinál. A projekt előreláthatólag 5+5 évig tart,
melynek eredményeként egy magyart, mint idegen nyelvet oktató tanszék jön létre az USP-n. A
projekt létrejöttét a Magyar Rektori Konferencia (MRK) támogatja.
Mindemellett a Kar mindennapos vendégei a külföldi vendégoktatók, kutatók, hazai és külföldi
nagykövetek és diplomaták, valamint a magyarországi kisebbségek képviselői is.
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