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Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszertudományi Kar, Fogorvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
A tárgy neve: Semmelweis Szimpózium

Angol nyelven: Semmelweis Symposium

Német nyelven:                      

Kreditértéke: 0                

Teljes óraszám: 24 óra           előadás: 24 óra               gyakorlat: 0             szeminárium: 0

Tantárgy típusa:                 kötelező                          kötelezően választható                

                                     szabadon választható               kritériumkövetelmény

Tanév: 2022/23

Tantárgy kódja: NEPTUN-rendszerben megadott tárgykód

(Új tárgy esetén Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően)

Tantárgyfelelős neve: Dr. Ferdinandy Péter

Munkahelye,  telefonos  elérhetősége:  Farmakológiai  és  Farmakoterápiás  Intézet,  Semmelweis
Egyetem

Beosztása: tudományos és innovációs rektorhelyettes, intézetigazgató

Habilitációjának kelte és száma: 2001.06.02, Debrecen, # 26/2001. HAB

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
A Semmelweis Szimpózium – mely a Semmelweis  Egyetem legmagasabb presztízsű tudományos
eseménye, minden évben más téma köré szerveződik. Megrendezése mindig közel esik az orvoskar
megalapításának születésnapjához, november 7-éhez. A program hivatalos nyelve az angol.

2022-ben  a  Semmelweis  Szimpóziumot  november  07-09.  között  rendezzük  meg  az  Elméleti
Orvostudományi  Központban.  Az  esemény apropója  ezúttal  a  40  éves  nemzetközi  orvosképzés  a
Semmelweis Egyetemen.

Az  1992  óta  évente,  nemzetközi  részvétellel  megrendezett,  az  egyetem egészét  átfogó  tematikus
Semmelweis Szimpózium elsődleges célja az egyetemi tudományos közélet élénkítése, a nemzetközi
tudástranszfer  és  kapcsolatépítés  elősegítése.   A  Szimpóziumok  a  legújabb  kutatási  eredmények,
innovációk megismertetése révén, akkreditált továbbképzési lehetőséget is nyújtanak a szakemberek
és a PhD-hallgatók számára.
A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Semmelweis Egyetem, Elméleti és Orvostudományi Központ

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Gondolkodásmód  szélesítése,  legfrissebb  nemzetközi  szintű  tudományos  ismeretek  megszerzése,
modern innovációra vonatkozó tudásismeretek, értelmiségi léttel kapcsolatos attitűdök fejlesztése. A
Szimpóziumok  a  legújabb  kutatási  eredmények  megismertetése  révén  továbbképzési  lehetőséget
nyújtanak szakemberek és PhD-hallgatók, valamint a TDK hallgatók számára. 

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): 
Semmelweis Egyetemen aktív hallgatói jogviszony

 



A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  
kiválasztásának módja: 
Felső létszámkorlát a helyszín befogadóképessége alapján
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: 
(Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni,  
az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével, megjelölve a vendégoktatókat. 
Mellékletben nem csatolható! 
Vendégoktatókra vonatkozóan minden esetben szükséges CV csatolása!)

Programsorozat helyszíne: Semmelweis Egyetem, Elméleti és Orvostudományi Központ
Programsorozat címe: Semmelweis Szimpózium 
Programok száma/tanév: 1 db
Programok időtartama: 24 óra, 8 óra / alkalom

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak
egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
Nincs
A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: 
(Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.)
Nincs

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Személyes  megjelenés,  a  programsorozat  75%-án  történő  igazolt  jelenlét,  távolmaradás  pótlására
nincs lehetőség

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: 
(Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.)
A rendezvényen való részvételi igazolás az aláírt jelenléti ívek / QR-kód alapján.

A félév aláírásának követelményei: 
A rendezvényen való részvételi igazolás az aláírt jelenléti ív / QR-kód alapján.

A vizsga típusa:
Nincs

Vizsgakövetelmények:
(Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét 
és módját.) 
Nincs

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
 (Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink 
beszámítási módja.)
Nincs

A vizsgára történő jelentkezés módja:
Nincs

A vizsga megismétlésének lehetőségei:
Nincs 

 



A  tananyag  elsajátításához  felhasználható  nyomtatott,  elektronikus  és  online  jegyzetek,
tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím): 
Az egyes előadások anyaga
A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

Beadás dátuma: 2022. 

Oktatási Bizottság véleménye: 

Dékáni hivatal megjegyzése:

Dékán aláírása:

 


