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Prof. Dr. Hermann Péter  

Rektorhelyettes Úr részére 

 

Tárgy: Alumni Igazgatótanács- Alumni Igazgatóság 2019. évi működési beszámoló 

 

Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 

 

Abból adódóan, hogy az Alumni Igazgatótanácsa 2019. évben a Semmelweis Egyetem Alumni 

Igazgatóságának átszervezésének következtében nem ülésezett, így a bizottság munkájához 

kapcsolódóan az Alumni Igazgatóság 2019. évre vonatkozó működési beszámolója az alábbiak szerint 

kerül röviden összefoglalásra. 

Az Alumni Igazgatóság 2019. évi kiemelt feladatai közé tartozott: 

  Az Alumni Igazgatóság működésének felülvizsgálata, újjászervezése és az Alumni 

stratégiájának újratervezése; 

 

 Az Igazgatóság érvényben lévő szerződéseinek, gazdasági és személyi működésének 

áttekintése és felülvizsgálata;  

 A Semmelweis Alumni Igazgatóság munkaerőállományának folyamatos megújítása, a 

szervezeti egység működéséhez szükséges humánerőforrás utánpótlása, toborzása; 

 

 Különös hangsúlyt fektettünk az Alumni elérhető adatbázisainak vizsgálatára, áttekintésére, 

és rendszerezésére. A Semmelweis Alumni adatbázis feldolgozására, több évre 

visszamenőleg hiányos, a korábbi években fel nem dolgozott több ezer regisztrációs lap 

feldolgozása folyamatosan zajlik, amely elengedhetetlen az Alumni Hálózat 

működtetéséhez és a valódi taglétszám meghatározásához, az Alumni tagok eléréséhez; 

 

mailto:alumni-iroda@semmelweis-univ.hu


 

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 

Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 

E-mail: alumni-iroda@semmelweis-univ.hu 

Tel.: (06-20) 666-3506,  

Web: http://semmelweis.hu 

 

 Megvalósult az új, az egyetem egységes arculatának megfelelő Alumni weboldal kialakítása; 

 

  Az Alumni hírlevél rendszerének, újraindításának, újraépítésének lehetőségeinek 

előkészítése; 

 

 Ingyenes képzések biztosítása (pl.: autogén tréning, betegjog, gépírás) a korábbi fizetős 

képzések helyett a hallgatók, egyetemi polgárok és alumnusok számára; 

 

 A Semmelweis Talks rendezvénysorozat újraindítása és integrálása az egyetemi vezetés 

kommunikációs stratégiájának megfelelően;  

 

  A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) az Oktatási Hivatal követelményeinek megfelelő 

lebonyolítása; kiértékelése és a vezetői összefoglalók kiküldése; 

 

  A graduális és posztgraduális oktatás elemzésének, támogatásának, illetve a célzott karrier 

és mentorprogram beindításnak előkészítése;  

 

 A DPR kutatáshoz kapcsolódóan a tudományos kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó 

hallgatói és végzettek körében indítható felmérések egyeztetése; 

 

 A „Semmelweis Nagykövet program” előkészítése, egyeztetése;  

 

 A szervezeti egység bevételeinek növelése érdekében szponzorációs kiadvány előkészítése; 

 

 A korábbi működéstől eltérő szorosabb együttműködés a Semmelweis Egyetem Baráti 

Körével; 

 

 Évfolyamtalálkozók szervezése és támogatása; 

 

 

 A 2020. májusában tervezett Nemzetközi Alumni Találkozó előkészítése– szakmai és 

személyi javaslatok, programszervezés;  
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 Egyetemi kedvezményrendszer és egyéb szolgáltatások szervezése: Együttműködés a KRI-

vel, egyetemi kedvezmények kiterjesztésének előkészítése alumni tagok számára, 

weboldalon megjelenés; 

 

 Egyetemi ajándéktárgy-rendszer működtetése: Az érvényben lévő szerződések átvétele a 

KRI-től megtörtént, a védjegyhasználati díjak számlázásra kerültek, a szerződések 

felülvizsgálat alatt, új az egyetem saját csatornán történő értékesítésének előkészítése; Új 

hallgatói ajándéktárgy koncepció kidolgozása, grafikai és látványterv megtörtént, 7 

termékcsoport, több tucat termékötlettel; 

 

Kérem, amennyiben kérdése merül fel forduljon hozzám bizalommal! 

Tisztelettel és üdvözlettel: 

 

 

Vágó Levente Béla 

Igazgató 

 

 

 

Budapest, 2020. 01. 23. 
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