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Működési beszámoló – Alumni Igazgatóság 2017. 

 
Az Alumni Igazgatóság működési eredményei 2017. január 1. – október 28. között: 

(megjegyzendő, hogy a 2017. őszi félév nem zárult le, így az adatok nem végleges számokat 

mutatnak) 

 

Szakmai program: 

 

• Finomítottuk és fejlesztettük ingyenes készségfejlesztő műhelyeinket a hallgatói 

igényekhez igazodva, ezekből 8 témában összesen 23 alkalom került megtartásra 414 fő 

részvételével. 

• Külső partnerekkel közreműködve, fizetős képzés keretében biztosítottunk 

jogosítványszerzési lehetőséget 85 fő részére, mindfulness és autogén tréninget 53 főnek, 

valamint teszt jelleggel gyorsgépelés tanfolyamot indítottunk 9 fővel. 

• Egyedi, ingyenes csoportos coaching (életvezetési témában) lehetőségün-kön idén 173 

hallgató vett részt; a program a Nemzetközi Coach Szövetség Magyar Tagozatának jószolgálati 

programjának keretében valósult meg. 

• Kiemelkedő sikerrel zajlik Semmelweis Talks néven futó, havi rendszeres-ségű 

ismeretterjesztő előadás-sorozatunk (magyar és angol nyelven is), amelyen eddig 2141 fő 

érdeklődő vett részt. 

• Elindítottuk és folyamatosa működtetjük személyes karriertanácsadás szolgáltatásunkat, 

amelynek keretében a bejelentkező hallgatók saját karukon végzett volt hallgatókkal 

konzultálhatnak. Folyamatosan emelkedő látogatottság mellett eddig 112 fő vette igénybe a 

szolgáltatást. 

• A Magyar Rezidens Szövetséggel együttműködésben lebonyolítottuk az Igazgatóság első 

(orvos és fogorvos) állásbörze-jellegű rendezvényét 18 állami kórház és 4 további szervezet 

jelenlétével, összesen 425 fő látogatóval. 

• Ősszel önkéntes munkalehetőséget hallgatóknak, amelynek köszönhető-en 4 fős szakmai 

vezetésünk mellé 10 lelkes hallgató csatlakozott öt külön-böző karról, hogy támogassa 

munkánkat, együttal fejlessze szervezési és vezetési készségeit. 

• Tavasszal alapjaiban megreformáltuk az Igazgatóság arculatát és kommu-nikációs 

felületeit; közösségi média oldalunk meghaladta 8.200 fős kedvelés számot; valamint 8 új 

alumnis és semmelweises ajándéktárgy kidolgozását kezdtük meg. 

• 2017-ben ezidáig körülbelül 200 kisebb és nagyobb programot szervez-tünk, amely 520 

órát jelent, hozzávetőlegesen 2800 fő részvételével. (ezek csak a szakmai számok) 

 

Adatbázis fejlesztés, online, IT csoport: 

 

Alumni Igazgatóság – Informatikai háttércsoportjának eredményei a 2017. január – 2017 

október közötti időszakban: 

• Az Egészségügyi Közszolgálati Kar projektmenedzsment tantárgya keretein belül 6 

hallgatónak biztosítottunk lehetőséget az Irodában belül folyó projektmunkálatokba való 

mailto:alumni-iroda@semmelweis-univ.hu


bekapcsolódásba. Ennek a munkának gyümölcseként jött létre az online webshop felület demo 

verziója, ami a jelenlegi Wordpress oldalunkhoz illeszthető.  

• Az iroda jogelődje által korábban gyűjtött adatokat összegyűjtöttük, feldolgoztuk, és 

jelenleg egységes formában tároljuk, ami a saját adatbázisunk alapját képezi.  

• Korábbi online hírlevélküldő rendszerben tárolt adatokat összegyűjtöttük, ezeket 

adatokat egy a saját oldalunkkal kompatibilis hírlevélküldő rendszerbe integráltuk. 

• Korábbi évek alatt gyűjtött papíralapú Alumni regisztrációs adatlapok feldolgozása 

folyamatos. 

• NEPTUN csoporttal közreműködve a 2002-2017 közötti egyetemi hallgatók adatait 

kinyertük és közös adatbázisunkba intergráltuk.  

• A szakmai csoportot folyamatosan támogatva, NEPTUN rendszeren belül, illetve a 

hírlevélküldő rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztattuk az aktuális programokról.  

• Felmerülő egyetemi igények kapcsán az oklevélnyilvántartások feldolgozása elindult és 

folyamatos.  

• Adatbázisépítés folyamatosan priorizálva működik, közel 50.000 egyetemi polgár elérése 

lehetséges jelenleg. 

 

DPR csoport 

 

Alumni Igazgatóság DPR tevékenységének beszámolója 

 

• Az Alumni Igazgatóság ebben az évben is megvalósította a Oktatási Hivatal által 

koordinált Diplomás Pályakövető online kérdőíves felmérések a magyar és idegen nyelvű 

képzésben, a hallgatók és a végzettek körében. A válaszadók száma a következő: magyar 

hallgatók 754 fő, magyar végzettek: 778 fő, külföldi hallgatók: 71 fő, külföldi végzett 46 fő. 

Ezekkel a számokkal teljesítettük az Oktatási Hivatal válaszadók számára vonatkozó elvárásait. 

• Az Országos DPR felmérés adatait az OH elvárásainak megfelelően előkészítettük, és 

határidőre beküldtük az OH számára. 

• Az Országos DPR felméréssel kapcsolatos módszertani kérdésekre megadott a 

válaszokat az Oktatási Hivatal részére. 

• A Semmelweis Egyetem részt vett az Oktatási Hivatal DPR működésével, 

módszertanával kapcsolatos adatgyűjtésében, megadtuk a Semmelweis Egyetemre vonatkozó 

információkat. 

• A kötelező DPR tevékenységen felül az Alumni Igazgatóság elkezdte saját kérdőíves 

pályakövető rendszerének kidolgozását. Ennek a fő módszere az, hogy nem évente egy hosszú 

(mint az országos felmérésben) kérdőív kitöltésére kéri meg a hallgatókat és az öregdiákokat, 

hanem évente több alkalommal egy-egy rövid 3-5 perces kérdőívvel gyűjt adatokat. Ennek 

keretében tavasszal megvalósult egy hallgatói felmérés ezt 857 hallgató töltötte ki. Ennek 

eredményéből több meglehetősen nagy látogatottságú facebook post született. 

• A 2017 szeptemberében induló tanévben ismét elkezdtünk egy-egy rövid felmérés a 

hallgatók és a végzettek körében, ez még folyamatban van, de már látható, hogy a hallgatók 

esetében 300 feletti, a végzettek körében 200 feletti válaszadóra lehet számítani. 

• Továbbá folyamatban van a Semmelweis Alumni munkáltatók számára készülő 

kérdőívének fejlesztése. 

• Ezen tevékenységeken felül elkészítettük az Egyetemi kérésnek megfelelő 

adatszolgáltatásokat (Ranking adatszolgáltatás) 

Alumni háttérműködés: 

 

Szerződés-előkészítési, jogi feladatok ellátása: 

• Alumni Igazgatóság szerződésmintáinak kidolgozása, aktualizálása, konkrét szerződések 

előkészítése, tárgyalások, egyeztetések 

• Alumni Igazgatóság egyes rendezvényeinek megszervezésében közreműködés, egyes 

szervezési feladatok ellátása, rendezvényeken részvétel 

Ügyviteli feladatok ellátása: 

• végzett hallgatók adatainak beszerzése érdekében megkeresések írása az egyes karok 

dékáni hivatalai felé, ill. konzultációk a témában a dékáni hivatalokkal 

• kapcsolatfelvétel és megbeszélés a Semmelweis Egyetem Levéltárával (végzett hallgatók 

adataival kapcsolatosan, pályakövetési céllal) 



• Semmelweis Emlékbizottság felkérések, hallgatói kapcsolattartás 

• Petó András Kar integrációjával kapcsolatos, Semmelweis Alumnit érintő feladatokban, 

megbeszélésen részvétel 

• Adatbázis építés és tervezés megbeszéléseken részvétel 

• Igazgató helyettesítése, igazgatóság képviselete egyes megbeszéléseken, rendezvényeken 

Döntés-előkészítési, javaslattételi feladatok ellátása: 

• Egyetemi szabályzatok követése, szabályzatmódosítások kezdeményezése az Alumni 

Igazgatóság működési körében 

• Igazgatóság működési, támogatási ügyekben javaslattétel, döntés-előkészítő 

konzultációk, tanácsadás 

Adminisztratív feladatok ellátása: 

• Adminisztráció: pl. igazolástervezetek, meghatalmazások (pl. munkatársak 

adatrögzítéséhez más szervezeti egységeknél) 

Alapítványi feladatok ellátása (Semmelweis Egyetem Alumni, Karrier- és Hallgatói 

Támogatásért Alapítvány): 

• alapítványi szerződésminták kidolgozása 

• alapítvány szerződéseinek előkészítése, és kapcsolódó adminisztráció 

• alapítvány banki kapcsolataival kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás a Kuratórium 

elnökével 

• alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása 

 

 




