A K/13/2017. (V. 23.) számú kancellári határozattal elfogadott Honlap szabályzat
1.

SZ. MELLÉKLETE

TARTALMI VÁZ KAROK EGYETEMI ALHONLAPJÁHOZ
Az egység weboldalán öt fő tartalomcsoportnak, és azok részekre bontott tartalmainak
kötelezően meg kell jelennie (több lehet, kevesebb nem):
1. általános információk: „A karról”;
2. Oktatás (képzési formák szerint bontható további főmenükre);
3. Felvételi;
4. Kutatás;
5. Elérhetőségek.
Az egyes menüpontokhoz tartozó tartalmak részletezése az alábbi struktúrában található. A
szögletes zárójelben található tartalmak csak relevancia/igény esetén érvényesek. Ennél több
és részletesebb tartalom természetesen megjelenhet a honlapon, de kevesebb nem. Minden kar
(egység) köteles a honlapján naprakész és aktuális információt közzétenni, annak tartalmáért
felelősséget vállalni. A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság kérésre a kar
egyedi igényei alapján összeállít egy javasolt menüstruktúrát, segít a technikai kivitelezésben
is, tanácsod ad, képzést tart (igénylés a honlap@semmelweis-univ.hu címen lehetséges).
Kérjük, a honlap szerkesztésekor vegye figyelembe a http://semmelweis.hu/wiki alhonlapról
elérhető szerkesztési alapelveket, tanácsokat.
TARTALMI VÁZ (minimum)
 A Karról (a kar bemutatása, profilja, tevékenysége, rövid története, FOTÓ szükséges
- az általános bemutató cikk elkészítéséhez és a fotóhoz a Kommunikációs és
Rendezvényszervezési Igazgatóság segítsége kérhető
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[dékáni köszöntő, küldetés nyilatkozat]
A kar története – fotókkal (Központi Levéltár segítségével)
Szervezeti felépítés - egységek, klinikák, intézetek, tanszékek felsorolása az
elérhetőségekkel és a megfelelő honlapokra mutató linkekkel - megnevezés lehet
eltérő, de közérthető pl. Intézetek, klinikák
A Kar vezetése
[Kari Tanács - tagok, ülések időpontja, napirendi pontok, határozatok – szükség
esetén a tartalom egy része visszatartható belső hálózatba ill. jelszóval is
levédhető.]
Kari bizottságok - tevékenységek, ügytípusok, elérhetőségek
[Minőségbiztosítás - a tartalom áthivatkozhat a MIR honlap vonatkozó oldalára]
[Nemzetközi kapcsolatok]
[Évkönyvek]
[Alapítványok – igény esetén lehet főmenüpont is]

 Oktatás - rövid ismertető az oktatási tevékenységről, a hallgatók létszámáról illusztrálás javasolt (a kar profiljától függően az Oktatásból kiemelhető önálló
főmenüvé a Szakorvosképzés/Rezidensképzés, vagy a Szakképzés)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

graduális képzés – általános bevezető, melyik évfolyam mivel találkozik,
elméleti, gyakorlati oktatás, oktatási helyszínek, szakok ismertetése (BA, MA)
[posztgradulás képzés - általános bevezető és évfolyamonkénti leírás]
Dékáni Hivatal – elérhetőség, ügytípusok szerint az ügyintézés menete,
nyomtatványok, e-ügyintézés, ha van, GYIK, stb. – szükség esetén önálló
főmenüpont is lehet
Tájékoztatók, vonatkozó egyetemi szabályzatok
Tanévbeosztás (áthivatkozható a központi honlap releváns oldalára)
[Letölthető nyomtatványok]
[Kari könyvtár]
[Tehetséggondozó programok]
Ösztöndíjak, mobilitás
[Szakmai gyakorlat]
Szakdolgozat (az adott évre meghirdetett szakdolgozati témák)

 [Szakorvosképzés – profiltól függően
•
•
•
•

Tájékoztató a szakképzésről
Szakképzéssel kapcsolatos tanulmányi ügyek
Akkreditált szakképzőhelyek
Kötelező tanfolyamok]

 Felvételi – általános bemutató szöveg, illusztráció, link a felvi.hu honlapra, stb.
•
•
•
•
•
•

[Felvételi előkészítő kurzus – átmutathat a központi honlap vonatkozó oldalára]
Felvételi tájékoztató
[Felvételi statisztikák – átmutathat a link az egyetemi Oktatásigazgatási Hivatal
honlapján közzétett adatokra]
Nyílt nap - soron következő nyílt nap ill. várható dátum és a várható program
Hallgatói élet - bemutatása
[Educatio kiadvány]

 Hallgatóknak – általános szöveg, illusztráció
•
•
•
•
•

Kollégiumok (áthivatkozható)
Kari HÖK
[Hallgatói szervezetek]
[Karrier és Alumni]
Sportolási lehetőség

•
•
•

Szociális és esélyegyenlőség
[Pályázatok]
[Egyéb hallgatói szolgáltatások]

 Kutatás – a kar kutatási irányainak általános bemutatása, profilok, eredmények rövid
leírása, nemzetközi kapcsolatok FOTÓ szükséges
•
•
•
•
•
•

Tudományos szabályzatok
Tudományos Diákkör
Doktori képzés
[MTA Doktorok]
[Akadémikusok]
[Publikációk]

 [Eseménynaptár]
 Hírek – a karról szóló hírek cikk formában képekkel illusztrálva, illetve a kar
közleményei; a bejegyzések akár több rovatba is rendezhető
IDEGENNYELVŰ HONLAPVÁLTOZATOK
Angol vagy német nyelven a minimum tartalom (több lehet a tartalom, de kevesebb nem:
további fő- és almenüpontok lehetségesek)
 A karról – rövid leírás a kara szakmai profiljairól, fő tevékenységi köreiről: oktatáskutatás FOTÓ szükséges
 Oktatás – az adott nyelven folyó képzéshez szükséges információk, adatok, letöltések
strukturálva
 Felvételi – szükséges információk, hasznos linkek
 Kutatás - mivel foglalkoznak, profilok, eredmények rövid leírása, nemzetközi
kapcsolatok
 Elérhetőség – olyan elérhetőség, ahol az adott nyelven felvilágosítást nyerhet a
látogató

