
Take YOUR chance! YOU are welcome! 

Üdvözöljük a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának honlapján!  

Tisztelt hallgatók és munkatársak, 

ezen a honlapon megtalálhatják Önök az értesítéseket a nemzetközi kapcsolatokról, a 

különböző partneri intézményekről, a legújabb újdonságokat az irodánkról, valamint 

mindazokat az értesítéseket, melyek fontosak az érkező és távozó hallgatók és a munkatársak 

számára.  

A tanítóképző kar Nemzetközi Kapcsolatok Irodája különböző nemzetközi együttműködéseket 

szervez az oktatási intézményekkel, egyetemekkel, és az egyetemen dolgozó kollegákkal és 

üzleti partnerekkel. 

 A nemzetközi kapcsolatok irodája csereprogramokat szervez az egyetemi hallgatók és az 

előadók számára valamint különböző nemzetközi találkozásokat szervez az oktatással 

kapcsolatban, és pedagógiai szakembereket fogad úgy Európából, mint azon kívül. Az iroda 

segít a hallgatóknak, tanároknak, akik külföldről érkeznek tanulmányaik tervezésében és 

szervezésében is, valamint mindazoknak a hallgatóknak, akik külföldön szeretnének tanulni.  

A tanítóképző főiskolának több mint 130 szerződése van kötve több mint 30 európai és Európán 

kívüli egyetemekkel, egyetemi tanárokkal, iskolákkal. A kar folyton új együttműködések 

kialakulására törekszik, mind az érdekében, hogy minél szélesebb körű együttműködés hálóját 

építse ki a hallgatók és az előadók számára.  

Ahhoz, hogy betekintést nyerjenek a helységről ahova jönnek, kérjük önöket, olvassák el ezt a 

rövid összefoglalót Klagenfurtról. Klagenfurt am Wörthersee Karintia tartomány fővárosa, 

mely egyike a kilc tartománynak Ausztriában. A városnak kb. 100.000 lakosa van. Klagenfurt 

a Wörthi-tó mellett helyezkedik el, az alpok és a tenger között, közel van Szlovéniához és 

Olaszországhoz. (Alpe –adriai régió) 

Klagenfurtban három különböző kultúra fonódik össze: az ausztriai, olasz és a szlovén. Azok 

akik a sport kedvelői, az év mind a négy évszakában megtalálhatják kedvenc sportágaikat. 

Számos kulturális rendezvényt is szerveznek, nem csak Klagenfurtban, hanem az egész Karintia 

tartományban.  



Karintiában az emberek kedvesek, barátságosak, vendégszeretők, szeretnek énekelni és 

élvezettel fogyasztják a különböző ételeket.  

Több információt a szórólapokon megtalálhatják.  

Take your chance you are welcome.  

Prof. Mag. Dr Pia-Maria Rabensteiner, BEd 

A Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője. 

(„Oktatási kooperáció és nemzetközi kapcsolatok” rész) e-mail 

Ismerkedjen meg az intézményünk ajánlataival, hogy azt a nyelvet választja ki, amely Önnek 

megfelelőbb.  

 


