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Angela Merkel német szövetségi kancellár az Andrássy Egyetemen
Budapesti látogatása során 2015. február 2-án Angela Merkel kancellár asszony többek között magyar
egyetemistákkal is találkozott az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen. A mintegy százfős,
különböző magyarországi egyetemekről érkező hallgatói csoportnak a találkozó keretein belül
lehetősége volt olyan aktuális témákról kérdezni Angela Merkelt, mint az ukrán krízis, az energiaügyeket
érintő aktuális változások vagy a kancellár asszony politikai életútja.
Prof. Dr. Masát András, az Andrássy Egyetem rektora köszöntötte elsőként a kancellár asszonyt. Miután
ünnepélyes keretek között a Szegedi Tudományegyetem díszdoktorává avatták, Németország
kancellárja rövid előadást tartott, melyben a német-magyar barátság méltatása mellett kiemelte, milyen
fontos szerepet játszott Magyarország a vasfüggöny lebontásában. A budapesti Andrássy Egyetem
példáján is látjuk, Európa polgárai közel kerültek egymáshoz az elmúlt 25 év során: “Az Andrássy
Egyetem példát mutat a határokon átívelő együttműködés megvalósításában, hiszen számos nemzet
hallgatóinak biztosít találkozási lehetőséget.” Angela Merkel beszélt a tolerancia fontosságáróln
Európában, miközben megemlékezett a párizsi terrortámadásról is – hangsúlyozta, hogy a vallási,
szociális vagy nemzeti kisebbségek kirekesztése, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus nem kaphat
helyet társadalmunkban: nem áshatja alá demokráciánkat, még bujtatott formában sem”.
A kancellár és a magyar diákok közötti negyvenperces eszmecserét Prof. Dr. Hendrik Hansen, az
Andrássy Egyetem rektorhelyettese moderálta. Többek közt szóba került az Oroszországhoz, az európai
energiapolitikához való viszony, az eurót érintő kihívások, és az aktuális magyar politikai helyzet. A
kancellár asszony a találkozó során nemcsak saját álláspontjának ismertetésére törekedett, hanem
készségesen válaszolt személyes, karrierútját érintő kérdésekre is.

„Angela Merkel kancellár magyarországi látogatása során kihasználta a lehetőséget arra, hogy
személyesen találkozzon az Andrássy Egyetem hallgatóival – egyetemünk szemmel láthatóan
olyan találkozási ponttá vált Európa szívében, amely segít a politika közérthetőbbé tételében”,
véli Borek Flóra, az Andrássy Egyetem diákönkormányzatának elnöke.
„A kancellár asszony látogatása rámutat az Andrássy Egyetem német-magyar kapcsolatok építésében
betöltött kiemelkedően fontos szerepére. Az egyetem egy igazi akadémiai „joint venture”. Rendkívül
fontos számunkra a partnerállamokkal való szoros együttműködés - Németország, Svájc és Ausztria
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetem amellett, hogy vonzó képzési lehetőségeket nyújt minden
németül beszélő európai fiatal számára, egyedülálló kulturális és politikai fórumot képez a régióban. A
kancellár asszony látogatása nem más, mint 12 éve működő intézményünk eddigi teljesítményének
elismerése”, nyilatkozta Masát András a rendezvény végén.

A rendezvényről készült fotók itt találhatóak:
https://www.flickr.com/photos/kepszerkesztoseg/with/16240572868/
Kérjük, hogy a fotók felhasználása esetén adják meg, hogy a fotó készítője Andrássy Universität Budapest /a fotós neve
(mely az EXIF - ben található)

A rendezvényről vágóképeket itt találnak:
http://streamwork.hu/media/merkel_bp.zip
A közvetítés rögzített változatát itt találják:
http://www.ustream.tv/recorded/58361773v
A felvételek felhasználása esetén kérem adják meg a készítőt: Blind Media/Andrássy Universität Budapest

Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem
A 2001-ben Budapesten alapított Andrássy Egyetem az első német nyelvterületen kívüli német
intézményi akkreditációval rendelkező nemzetközi egyetem, amely Németország mellett támogatói
között tudhatja Ausztriát, Bajorországot, Magyarországot, Baden-Württemberget, Svájcot és a dél-tiroli
Trentino autonóm régiót is. Az egyetem nemzetközi hangulatát az adja, hogy az ide érkező hallgatók
(200), tanárok és kutatók (60) összesen több, mint 20 nemzet képviselői.
Az Andrássy Egyetemen európai illetve európai integrációs témák állnak a középpontban, különös
tekintettel Közép- és Kelet-Európa országaira, valamint a Duna-Régióra, hiszen az egyetem nem titkolt
célja rátermett Európa-szakértők képzése. Az egyetem a német, mint gazdasági nyelv terjesztése mellett
a Duna-menti országok közötti együttműködés erősítésének elkötelezett híve, éppen ezért a főbb
kutatási területek közé tartoznak az európai integrációs folyamatok, a transzformációs folyamatok, a
demokráciák és gazdasági rendszerek vizsgálata, a nemzeti identitások kialakulásával kapcsolatos
kérdésfelvetések is.
A tutori rendszerű oktatást kínáló Andrássy Egyetem egyetlen Németországon kívüli egyetemként
német akkreditációval is rendelkezik. A baden-württembergi akkreditációs ügynökség, az evalag
minőségbiztosítási rendszere kezeskedik a legmagasabb képzési színvonalért, Magyarországon pedig
kiemelt felsőoktatási intézménynek minősül: az ötödik egyetem, amely a nemzeti
kiválóság program keretében elnyerte a „Kiemelt Egyetem” besorolást.
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