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

3. SZ. MELLÉKLET 

TARTALMI VÁZ INTÉZETEK EGYETEMI ALHONLAPJÁHOZ 
 

Az egység weboldalán négy fő tartalomcsoportnak, és azok részekre bontott tartalmainak 
kötelezően meg kell jelennie:  

1. Általános információk, az intézet bemutatása: „Az intézetről” 
2. Oktatás (oktatott tárgyak, tematikai, követelményrendszer leírása, órarend, 

oktatási segédanyagok) 
3. Kutatás 
4. Elérhetőségek 

Az egyes menüpontokhoz tartozó tartalmak részletezése az alábbi honlapstruktúrában 
található. A szögletes zárójelben található tartalmak csak relevancia esetén érvényesek. Ennél 
több és részletesebb tartalom természetesen megjelenhet a honlapon, de kevesebb nem. 
Minden egység köteles a honlapján naprakész és aktuális információt közzétenni, annak 
tartalmáért felelősséget vállalni.  A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság 
kérésre az intézet egyedi igényei alapján összeállít egy javasolt menüstruktúrát, 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) 
 Az intézetről – az intézet általános bemutatása, profilja, FOTÓ szükséges. Az általános 

bemutató cikk elkészítéséhez és a fotóhoz a Kommunikációs és Rendezvényszervezési 
Igazgatóság segítsége kérhető. 

• [Az Intézetvezető köszöntője] 
• [Az Intézet története - illusztráció szükséges, Központi Levéltár segítsége 

kérhető] 
• [Hírek – hírek, intézményi hirdetmények (igény esetén főmenüpont is lehet)] 
• [Eseménynaptár  - igény esetén főmenüpont is lehet] 
• [Nemzetközi kapcsolatok] 
• [Alapítványok] 
• [Évkönyvek] 
• Elérhetőség 

 
 Oktatás – általános bemutató szöveg pl. kiket – kar, évfolyam - oktat az intézet, milyen 

tárgyakat, melyek az oktatás fő helyszínei + illusztráció 

http://semmelweis.hu/wiki


• Tanulmányi rend - általános oktatási tájékoztató, fontos tudnivalók, 
számonkérés rendje, vizsgakövetelmények, stb. 

• Oktatott tantárgy(ak) (lehetőség szerint karok szerinti bontásban) 
o Tárgy(ak) általános leírása 
o Előadások, gyakorlatok tematikája, órarend 
o Egyes tárgyakhoz kapcsolódó dokumentumok, tananyagok, tételek, 

legfontosabb számonkért adatok, információk egyéb oktatási 
segédanyagok - amennyiben a Központi Könyvtár honlapján a 
Tudásbázisban, vagy az egyetemi E-learning (Moodle) felületen a 
tananyag szerepel, úgy a hallgatót oda kell irányítani. El kell kerülni a 
tárhely kapacitás dupla terhelését! 

• [Kötelezően választható tantárgyak] 
• [Szabadon választható tantárgyak] 
• Szakdolgozat (az adott évre meghirdetett szakdolgozati témák) 
• [Rektori pályamunkák] 
• [Posztgraduális képzés, szakorvosképzés] 
• Kapcsolat - tanulmányi felelősök   

 
 Kutatás – általános bemutató szöveg, fő kutatási témák, nemzetközi kapcsolatok 

illusztráció 

• Kutatócsoportok bemutatása - kutatócsoport neve, munkatársak, a téma rövid 
leírása és/vagy link a kutatócsoport saját honlapjára 

• Pályázatok 
• Tudományos Diákkör  - Intézeti TDK-felelős, TDK-témák, az intézethez 

kapcsolódó korábbi TDK-eredmények  
• [PhD] 
• Publikációk, publikációs lista  - átlinkeléssel is megoldható 
• [Core facility lehet főmenüpont ha indokolt] 

 
 Munkatársak - nevek, elérhetőségek, fotók, CV-k  - lehet a Rólunk főmenüpont része 

is 
 Elérhetőségek – pontos cím, térképpel, telefonszám  - ha lehet több is, esetleg 

tematizálva, e-mail cím 
 [Eseménynaptár  - Intézeti programok, események – igény szerint főmenüpont, vagy 

az „Az Intézetről” menüponton belül] 
 
IDEGENNYELVŰ HONALPVÁLTOZATOK 
Angol és/vagy német nyelvű honlapváltozat készítése esetén (függően az oktatás nyelvétől) az 
alábbi minimum tartalom megjelenítése kötelező (több lehet, további fő- és almenüpontok 
lehetségesek): 
 Magunkról – rövid leírás az intézet szakmai profiljáról 



 Oktatás – oktatott tárgyak, tematikai, követelményrendszer leírása, órarend, oktatási 
segédanyagok - amennyiben a Központi Könyvtár honlapján a Tudásbázisban, vagy az 
egyetemi e-learning felületen a tananyag szerepel, úgy a hallgatót oda kell irányítani. El 
kell kerülni a tárhely kapacitás dupla terhelését 

 Kutatás - mivel foglalkoznak, profilok, eredmények rövid leírása, nemzetközi 
kapcsolatok 

 Elérhetőség – olyan elérhetőség, ahol az adott nyelven felvilágosítást nyerhet a látogató 
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