
  

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése: 

 

A tárgy neve: Semmelweis250 Nyári Egyetem I-II. 

Angol nyelven1: Semmelweis250 Summer School I-II. 

Német nyelven1: Sommeruniversität „Semmelweis250”  

Kreditértéke: 1-1 kredit 

Teljes óraszám: …… előadás: …..           gyakorlat:   -           szeminárium: - 

Tantárgy típusa:     kötelező          kötelezően választható*                szabadon választható 

*: amelyik képzésben a kötelezően válaszható tárgyakat kizárólag az adott szakirány valamennyi hallgatója számára kötelezően 

teljesítendő tárgyak alkotják, ott szabadon választható tárgy 

Tanév: 2020/2021. (őszi félév) 

Tantárgy kódja2: NEPTUN-rendszerben megadott tárgykód 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár 

Oktatási szervezeti egység: Fogpótlástani Klinika  

Beosztása: oktatási rektorhelyettes, igazgató 

 

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye a képzések kurrikulumában: 
A Semmelweis Egyetem 250. jubileumi évének folytatásaként sokszínű programkínálattal várja az érdeklődőket, 

melyek között mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A tanév kezdetén az egyetem hallgatóinak szóló, pezsgő 

hangulatú Nyári Egyetem, melynek az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) ad otthont szeptember 3 és 

4. napok alatt. A hagyományteremtő célú kurzus során a műtéti közvetítésektől a tudományos és 

ismeretterjesztő előadásokon át, a felsőoktatásban rejlő kulturális és innovációs folyamatokig, a diákváros 

programon át a sportolók, sportriporter életének megismerését célzó kerekasztalbeszélgetésekig különböző 

műfajú programok közül választhatnak a résztvevők, esténként pedig filmklub, kvízest és egyéb programok 

kínálnak tartalmas szórakozási lehetőséget. A nyári egyetem nemcsak az egészségügyre és a tudományokra 

koncentrál: programjában helyet kapnak a lélekkel, a sporttal, a művészetekkel kapcsolatos előadások is.  

E komplex program célja felhívni a figyelmet, hogy az egészség sokkal több, mint a betegség hiánya: testi, lelki, 

szellemi és szociális jóllét. Célunk továbbá, hogy a hallgatók tanulmányaik és későbbi pályafutásuk során 

mindvégig tartsák ezt szem előtt; műveljék a legmagasabb szinten választott hivatásukat, de mindig fordítsanak 

figyelmet saját fizikai és lelki egészségükre is, maradjanak nyitottak és érdeklődők az őket körülvevő világ iránt. 

 

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): 

Elméleti Orvostudományi Központ előadótermei és aulája 

 

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi: 

Gondolkodásmód szélesítése, általános műveltség szélesítse, modern innovációra vonatkozó tudás-

ismeretek, értelmiségi léttel kapcsolatos attitűdök fejlesztése, a sportnak az egészségmegőrzésben 

betöltött szerepével kapcsolatos tudás. 

 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 

- 

 

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  

kiválasztásának módja: 

Felső létszámkorlát a járványügyi előírások betartása alapján (500 fő) 



  

 

A kurzusra történő jelentkezés módja: 

NEPTUN-rendszerben, általános szabályok szerint, speciálisan erre szolgáló időtartamban. Az egyes 

programelemekre a NEPTUN-rendszer „Feladatok” menüpontjában külön is szükséges jelentkezni. 

 

A tárgy részletes tematikája: 
  

 Nyári egyetem  
2020. szeptember 03. 

1. nap 

8:00-8:20 Megnyitó (Prof. Dr. Merkely Béla) 

8:30-9:15 
Mit kell tudni a felsőoktatásban lévő innovációs folyamatokról? (beszélgetés Palkovics 

László miniszter úrral) - Prof. Dr. Merkely Béla 

9:30-10:15 
Milyen lehetőségei vannak ma Budapest egyetemistáinak (beszélgetés Fürjes Balázs 

államtitkárral a diákváros programról) - Dr. Hankó Balázs, (HÖK elnök) 

10:30-11:15 
Hova tovább Semmelweis Egyetem (beszélgetés a Semmelweis Egyetemen zajló 

infrastrukturális és oktatási fejlesztésekről) 

11:30-12:15 
Mi vonzza legjobban ma a fiatalokat kultúrális téren? (beszélgetés Fekete Péter 

kulturális államtitkárral) - Dr. Hankó Balázs 

12:15-13:30 Ebédszünet 

13:30-14:10 
Sírni tényleg csak a győztesnek szabad?  

Beszélgetés Gyarmati Andreával - Prof. Dr. Merkely Béla 

14:20-15:00 
Pódiumbeszélgetés Gera Zoltán válogatott labdarúgóval (Hit és futball, a "mágikus 

magyar")  

15:10-15:50 
Milyen a sportriporterek élete (beszélgetés Gundel Takács Gábor sportriporterrel) - Dr. 

Hankó Balázs 

Esti program 16:10-16:55 A scifik és az orvostudomány- Dr. Meskó Bertalan 

17:15- Moziest és kvízest 
 

 

Nyári egyetem  
2020 szeptember 04. 

2. nap 

8:00-8:45 Klinikai videóközvetítés (Városmajor, TAVI műtét) 

9:00-9:20 
Semmelweis CRT- score szerepe a szívelégtelenség kockázatbecslésében  - Prof. Dr. 

Merkely Béla 

9:30-9:50 A Sigma-1 receptor szerepe és a legújabb kutatási eredmények- Dr. Fekete Andrea 

10:00-10:20 
Korszerű molekuláris diagnosztikai eljárások a tumoros megbetegedésekben- Dr. 

Bödör Csaba 

10:30-11:15 
(Klinikai közvetítés) Fej-nyak régió baleseti sérüléseinek protetikai rekonstrukciója - 

Dr. Déri Tamás 

11:30-11:50 A személyre szabott gyógyszerelés- Dr. Basa Bálint 

12:00-12:20 3D nyomtatás a fogorvosi szék mellett- Dr. Végh Dániel, Dr. Palkovics Dániel 

12:20-13:30 Ebédszünet 

13:30-14:10 
Üvegtigristől a Kossuth-díjig (beszélgetés Reviczky Gábor Kossuth-díjas, Jászai Mari-

díjas színművésszel)  

14:20-14:50 Pál Feri- Hogyan készüljünk lélekben a tanévkezdésre 

15:00-16:00 Professzor Dr. Bagdy Emőke , Dr. Buda László – A nevetés pszichológiája. 

Szórakozás 16:20-16:40 Medikus zenekar 

17:00-tól esti program Grillparty és Quick Connects esemény 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(A program nem várt események esetén módosulhat.) 

 

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak 

egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: 

- 

 

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: 

- 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az adott napi programelemeken való kötelező részvétel, beleértve minden előadást. Szúrópróba szerűen 

bármelyik előadáson ellenőrizhető a jelenlét. Hiányzás pótlására nincs lehetőség. 

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: 

- 

A félév aláírásának követelményei: lásd foglalkozáson való részvétel követelményei; továbbá a 

gyakorlati jegy alapjául szolgáló számonkérésen való részvétel. 

 

 

A vizsga típusa: gyakorlati jegy 

 

Vizsgakövetelmények: 

- 

 
 

 

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7: gyakorlati jegy 

0-4: elégtelen (1) 

5-7: megfelelt (3) 

8-10: kiválóan megfelelt (5) 

 

A vizsgára történő jelentkezés módja: - 

 

 

A vizsga megismétlésének lehetőségei: - 

 

  
A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, 

tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):  
Az egyes programelemek 

 

Beadás dátuma: 2020.július 

 

 
 


