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Dr. Romhányi György

OKTATÁSI HÍRLEVÉL

„Véleményem szerint a

hatékony oktatásnak két

alapvető sajátsága van:

1. legyen informatív és

2. legyen stimulatív.”

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ

A WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION (WFME)
AKKREDITÁLTA A MAB-OT
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs

Bizottság teljesítette a World Federation for

Medical Education (WFME) akkreditációs

kritériumait, így a magyarországi

orvosképző egyetemeken megszerzett

diplomák nemzetközi elismertsége a

jövőben is biztosított. 

További részletek ->

https://www.facebook.com/oktatasfejlesztesikozpont/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/ugyfelszolgalat/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/ugyfelszolgalat/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/ugyfelszolgalat/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/ugyfelszolgalat/
https://wfme.org/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/04/12/a-world-federation-for-medical-education-wfme-akkreditalta-a-mab-ot/


Bevezetés az egyetemi oktatásba - június 14-16.

általános alapképzés oktatóknak, tanulmányi felelősöknek
és adminisztrátoroknak

Bevezetés a gyakorlattervezésbe és
gyakorlattartásba - június 7-9.

gyakorlatvezetőknek a gyakorlatok hatékonyabbá tételéhez

EduCafé - május 25.

oktatói közösségépítő esemény
informális, strukturált tematikus beszélgetés

EduIdea - június 29.

oktatói közösségépítő esemény
oktatási jó gyakorlatok az egyetemről

EduPub - április 27.

oktatói közösségépítő esemény
oktatási témájú könyvek és cikkek bemutatása

Az Oktatásmódszertani, -fejlesztési és -szervezési Központ
oktatástámogató tevékenysége négy fő pilléren áll: alapképzések,
továbbképzések, oktatói közösség, valamint egyedi fejlesztések.
A tavaszi-nyári időszakban az alábbi eseményekre lehet jelentkezni,
melyeket naptárunkban is megtekinthet.

OKTATÁSTÁMOGATÁSI PROGRAMOK
TAVASSZAL-NYÁRON

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-az-egyetemi-oktatasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-az-egyetemi-oktatasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-az-egyetemi-oktatasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-a-gyakorlattervezesbe-es-gyakorlattartasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-a-gyakorlattervezesbe-es-gyakorlattartasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/eduidea/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/eduidea/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/edupub/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/edupub/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/esemenyek


A haladó szintű kiscsoportos intenzív workshopon olyan oktatók vettek

részt, akik a Bevezetés az egyetemi oktatásba című alapképzés

témáiban már járatosak, van tanítási tapasztalatuk, és saját oktatói

gyakorlatuk támogatását a kurzustervezés és óratervezés szintjén

szeretnék strukturális eszközökkel hatékonyabbá tenni.

 

Tükrözött osztályterem 2022. január 25-27.

KORÁBBI OKTATÁSTÁMOGATÁSI PROGRAMOK

Bevezetés az egyetemi oktatásba 2022. január 18-20.

Az általános oktatói alapképzés moduláris jellegénél fogva több

részletben is elvégezhető, az alkalmakat általában januárban és

júniusban tartjuk meg. Az online konzultációk olyan témákat fednek le,

mint a Moodle e-learning rendszer és a Zoom használata, korszerű

pedagógiai alapismeretek, játékosítás és IKT-eszközök alkalmazása. 

A haladó workshopok a képzésen megszerzett tudásra építenek.

 

EduCafé 2022. március 31.

Immár másodjára került megrendezésre az ELTE és a Semmelweis

Egyetem összefogásában oktatóknak szóló esemény, ahol a

pedagógusképzés oldaláról aktív támogatást kapott egyetemünk oktatói

közössége. Ezúttal az ELTE pedagógia szakos hallgatói vezetésével

beszélgettünk arról, hogy mit tehetünk a hallgatói jóllétért a

mindennapokban. Az előadás és a beszélgetések eredményeként készült

táblák megtekinthetők a Moodle-ben.

Prezentációs technikák az oktatásban 2022. január 6-7.

Január elején került megrendezésre a kiscsoportos oktatói továbbképzés,

mely során a résztvevők megismerhették a jó prezentáció kulcselemeit,

és a gyakorlatban is hasznosítható technikákat sajátíthattak el.

https://graco2022.univet.hu/?page_id=74&lang=hu
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/tovabbkepzesek/tukrozott-osztalyterem/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-az-egyetemi-oktatasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=685#section-6
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/tovabbkepzesek/prezentacios-technikak-az-oktatasban/


MO
H V

Mellearn 2022 – Felsőoktatási
Lifelong Learning: Új kihívások

és megoldások – A
modellváltás és a COVID

pandémia hatásai

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) célja, hogy
a hallgatók véleményének megismerésével hozzájáruljon az
egyetemen folyó oktatás színvonalának emeléséhez.

ELÉRHETŐK A 2021/22. TANÉV 
I. FÉLÉVÉNEK OMHV-EREDMÉNYEI

Eredményeit SeKA-hozzáférés birtokában

minden egyetemi polgár megtekintheti a

Moodle e-learning rendszerben. 

Az értékelések ismertetésétől számított 30

napon belül az érintett intézet vezetője

intézkedési tervet készít, amelyet közzétesz

az egyetem belső honlapján.

OKTATÁSI TÉMÁJÚ KONFERENCIÁK
Honlapunkon a leendő pedagógiai témájú konferenciák mellett
egyaránt megtalálhatók a korábbi eseményekről készült beszámolók
és felvételek.

25th Graz Conference –
The use of artificial
intelligence, digital

technologies, and virtual
reality in our education

2022. április 21-23. 
 Állatorvostudományi

Egyetem

A Semmelweis Egyetem
munkatársainak a részvétel
ingyenes, ha jelentkezésnél
az “Invited speaker/guest”

opciót választják ki. 

2022. június 8.
Milton Friedman Egyetem

Doktoranduszok és 3 egyetemi
oktató számára a konferencián

való részvétel ingyenes, ha
részvételi szándékukat jelzik  a

monzeger.katalin@
semmelweis-univ.hu e-mail-

címen.

https://graco2022.univet.hu/?page_id=74&lang=hu
https://graco2022.univet.hu/?page_id=74&lang=hu
http://mellearn.hu/konferencia-felhivas/
http://mellearn.hu/konferencia-felhivas/
http://mellearn.hu/konferencia-felhivas/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasertekeles/omhv/
https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=2284
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/konferenciak/konferenciak_leendo/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/konferenciak/konferenciak_leendo/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/konferenciak/konferencia-beszamolok/
https://graco2022.univet.hu/?page_id=74&lang=hu


PÁLYÁZAT AZ AMEE KONFERENCIÁN VALÓ
SZEMÉLYES RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA

ELINDULT A NEGYEDIK "EUNIWELL SEED
FUNDING CALL" - HATÁRIDŐ: MÁJ. 31.

Az EUniWell nyolc egyetemből álló nemzetközi

szövetség, melynek célja az egyetemi és társadalmi

jóllétet növelő projektek megvalósítása.  A Seed

Funding Programme-ra olyan munkatársak és

hallgatók jelentkezését várják, akik ötletükkel hozzá

tudnak járulni a szervezet célkitűzéséhez. További
részletek ->

Az OFMSZK pályázatot hirdet a konferencián való

személyes részvétel támogatására (utazás, szállás

és részvételi díj) 2 fő (1-1 FOK és GYTK) oktató

részére. További részletek ->

SVÉDORSZÁGBAN FOLYTATÓDOTT A
CLILMED-PROJEKT
A CLILMED-projekt keretében egyetemünk oktatói, Dr. Nébenführer

Zsuzsanna az Uppsala Egyetemen, Dr. Gampe Nóra pedig az Umeå

Egyetemen adott elő az oktatásban alkalmazható jó gyakorlatokról.

További részletek ->

2022. augusztus 27-31. között rendezik meg Lyonban az orvosi és
egészségügyi képzésben részt vevők számára világszinten
legfontosabb konferenciát.

https://semmelweis.hu/hirek/2022/04/12/hallgatoi-oktatoi-es-kutatoi-palyazati-lehetosegeket-hirdet-a-euniwell/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/04/12/palyazat-a-2022-es-amee-konferencian-valo-szemelyes-reszvetel-tamogatasara/
https://semmelweis.hu/hirek/2022/04/12/hallgatoi-oktatoi-es-kutatoi-palyazati-lehetosegeket-hirdet-a-euniwell/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/04/12/palyazat-a-2022-es-amee-konferencian-valo-szemelyes-reszvetel-tamogatasara/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/projektek/clilmed/


Z GENERÁCIÓ A
FELSŐOKTATÁSBAN

Az EUniWell Open Lecture Series

keretében február 10-én Dr. Purebl

György (Magatartástudományi Intézet) a

Z generáció változó igényeit mutatta be

előadásában. Az előadás utólag

visszanézhető az EUniWell honlapján. 

ERASMUS+ 
OKTATÓKNAK

ZOOM LEARNING
CENTER

A Zoom megnyitotta online oktatási

platformját, ahol a meetingek

megszervezésétől a webinárfunkciókig

számos informatív videót találunk. A

honlaphoz az egyetemi polgárok SeKA-

belépéssel férhetnek hozzá. 

További részletek ->

Az Erasmus+ oktatási célú mobilitási programja

lehetőséget nyújt oktatók számára, hogy az

egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi

partner-intézményben oktatási tevékenységet

folytathassanak min. 5 naptól max. 2 hétig terjedő

időtartamban. További részletek ->

https://www.euniwell.eu/participate/events/detail/euniwell-open-lecture-series-from-knowledge-transfer-to-personal-development
https://www.euniwell.eu/participate/events/detail/euniwell-open-lecture-series-from-knowledge-transfer-to-personal-development
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2022/04/13/zoom-learning-center-hivatalos-utmutato/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/erasmus-oktatoknak/

