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Bemutatkozik a Semmelweis Alumni 

 

Kedves Hallgatónk! 

 

Nagyon örülünk, hogy az Alumni Igazgatóság nevében az idén 250 éves Semmelweis Egyetem hallgatói között 

köszönthetünk! Az egyetemi évek még előtted állnak, és diploma megszerzése is talán távolinak tűnik, pedig 

hidd el, az évek gyorsan tova szállnak, és hamarosan már a diplomaosztó ünnepségen kezedben a diplomáddal, 

alumnusként gondolsz majd vissza a hallgatói lét meghatározó pillanataira, élményeire és eseményeire. 

Az első év során kezdődik az a folyamat, amikor belőletek, a közös hivatást választó fiatalokból, közösség 

kovácsolódik. A Semmelweis Alumni Hálózat elsődleges feladata, hogy ez a közösség megmaradjon az egyetem 

elvégzése után is. Hivatásunk és célunk, hogy elősegítsük a Semmelweis Egyetem jelenlegi és egykori 

hallgatóival a kapcsolattartást, tájékoztassunk az egyetemmel kapcsolatos eseményekről, és gondozzuk a 

Semmelweis Egyetem Alumni közösségét.  

Legyen szó külföldi cseregyakorlathoz fogadóhelyet kereső hallgató és egy külföldi kórházban vezető pozíciót 

betöltő alumnus, vagy a világ két végén dolgozó, és kutatásához partnerintézményt kereső, két Semmelweis-es 

kutató kapcsolatteremtéséről és együttműködéséről, a Semmelweis Alumni munkatársaira és szolgáltatásaira 

mindig számíthatsz. 

E mellett tájékoztatunk a Semmelweis Egyetem új képzéseiről, rendezvényeiről, kutatási eredményeiről és 

tudományos konferenciáról, híreiről. Kiemelt figyelemmel követjük az Egyetemen végzett öregdiákjaink 

karrierútját és támogatjuk az öregdiák-találkozók megszervezését is. 

Már egyetemünk hallgatójaként számíthatsz karrier-tanácsadóinkra, a karriertanácsadás keretei között 

lehetőséged van kortárs tanácsadóinkkal személyesen a karrierutad érintő kérdésekkel foglalkozni. Célunk 

ezáltal a hallgatók pályaorientációjának támogatása, karriertervezésük, munkába állásuk és munkavállalásuk 

elősegítése, és az életpálya kialakítása. Ennek érdekében minden évben megrendezésre kerül az Egyetemi 

Karriernap, ahol végzett hallgatóinkkal és számos munkáltatóval is személyesen találkozhatsz, kérdezhetsz és 

tájékozódhatsz. 

Az egyetemi képzésed mellett több tanfolyamot, tréninget és workshopot is kínálunk, amelyek által lehetőséged 

nyílik önmagad további fejlesztésére: rendszeresen elérhetőek például az önéletrajzírást, tanulástechnikát, 
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nyilvános beszédet, vagy akár a prezentációs készségeket fejlesztő workshopjaink. Szeretnénk, ha a 

Semmelweis Egyetem hallgatójaként számos egyéb kedvezményben is részesülnél, ezért több szolgáltatásra 

(például sport és kultúra) vonatkozóan is igyekszünk kedvezményeket kínálni. 

 

Fordulj hozzánk bizalommal, ha elakadtál a tanulmányaid során, ha válaszút előtt állsz, vagy csak úgy érzed, 

hogy nem ismered a lehetőségeidet. Mi segítünk neked megválaszolni a kérdéseid! 

Üdvözlettel: 

a Semmelweis Alumni közössége 
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