Tájékoztató a

XXV. Nemzetközi Hét
kurzusairól és azok felvételéről
1. Az Edutus Egyetemen

2020. március 30 - április 3. között
Budapesten és Tatabányán kerül megrendezésre a Nemzetközi Hét
Az oktatás helyszíne:
„Edutus Ház” H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
H-1114 Budapest, Villányi út 11-13.
H-2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
A kurzus időtartama:

2020. március 30. hétfő

10.00-12.00 Ünnepi Ülés, ebéd, majd oktatás 13.45-16.00 Helyszín: Tatabánya

Indulás autóbusszal 8:30-kor
Találkozó hely: 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7 Hotel Flamenco

2020. március 31. kedd
2020. április 1. szerda
2020. április 2. csütörtök
2020. április 3. péntek

9.00-13.00 és 13:30-16:30 Helyszín: Budapest
nincs tanítás
9.00-14.15 Helyszín: Budapest
9.00-11.30 Helyszín: Budapest

2. A nemzetközi hét tárgyait felveheti:
 nappali
 levelező
tagozatos hallgató.
3. A nemzetközi hét célja, hogy a hallgatók:




az addig elméletben tanultakat nemzetközi kontextusból is megismerhessék,
idegen nyelvi tudásukat és prezentációs készségüket fejleszthessék, illetve próbára tegyék,
vegyes nemzetiségű csoportokban tökéletesíthessék adaptációs, valamint feladatmegoldó készségüket.

4. A nemzetközi hét jelentőségét alátámasztja, hogy a hazai felsőoktatási intézmények közül egyedül az Edutus
Egyetem biztosítja minden hallgatója számára, hogy tanulmányai során akár több alkalommal is részesüljön ebben
az exkluzív képzésben.
A vendégelőadók már több alkalommal tanítottak intézményünkben. Az oktatók előadásait a hallgatók értékelik,
amelyet figyelembe véve hívja meg az egyetem a következő kurzusára előadóit.
5. Az ALAPKÉPZÉSBEN (BSc) részt vevő hallgatók egyes kurzusokat szabadon választhatóként, kötelező
kritériumként, vagy bizonyos tárgyak részeként teljesíthetik a Nemzetközi Héten. A három lehetőségből csak egy
válaszható.
A turizmus-vendéglátás, illetve a nemzetközi gazdálkodás szakos nappali tagozatos hallgatóknak mintatanterv
szerint a tanulmányaik alatt egy alkalommal kötelező a Nemzetközi Hét valamely kurzusának felvétele
kritériumkövetelményként.
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Előadó neve és
intézménye:
Dr. Cudel, Francois
Université des Sciences et
Technoligies de Lille,
Franciaország és

Kurzus címe:

Nyelve:

Szakirányi elfogadás:

Kurzus tervezett
helye:

Intercultural Management

Angol

Szabadon választható

Budapest Falk 1.
Edutus Ház

Angol

Szabadon választható

Budapest ,
Villányi út 11-13.

Dr. Vanmaercke, Anne
VIVES, Belgium

Ing. Peter Laco, PhD.

Business Graphics and

Matej Bel University, Banská
WebDesign Fundamentals
Bystrica, Szlovákia

Marc Clerkx
Thomas
Belgium

Moore

University,

The sense and use of
Entrepreneurial Creativity
in Business of the future

Angol

Conflict Management

Angol

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK
Kritérium követelmény
VAGY
Szabadon választható
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK
Kritériumkövetelmény
VAGY
Szabadon választható

Dr. Anikó-Noémi Turi
Katoliski Insititute, Faculty of
Business Studies Ljubljana,
Szlovénia

Dr. Pantelis Kyrmizoglou
Alexander Technological
Educational Institute of
Thessaloniki, Görögország

Dr. Antonio Melo and Ms.
Susana Garcia, Escola
Superior de Hotelaria e Turismo
do Porto, Portugalia

The business environment
in South-eastern Europe
and forms of financing

Angol

Quality Management in
Service Companies

Angol

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK
Kritérium követelmény
VAGY
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
SZAK, NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
SZAK, Innovatív vállalkozás
SPECIALIZÁCIÓ
KKV-k finanszírozása c. tárgy esetén
30%-os súllyal beszámítható a tárgy
teljesítésébe.
VAGY
Szabadon választható
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK
Kritériumkövetelmény
VAGY
Szabadon választható

Budapest Falk 1.
Edutus Ház
Budapest Falk 1.
Edutus Ház

Budapest Falk 1.
Edutus Ház

Budapest,
Villányi út 11-13.

6. A tantárgy felvételével kapcsolatos ismeretek:

A jelentkezés határideje: 2020. március 13. 24:00


A jelentkezési határidő lezárása utána a felvett tárgy követelményeinek teljesítése kötelező.



A Nemzetközi Hétre a NEPTUN-ban lehet jelentkezni



A tárgyak előfeltétel nélkül felvehetők



Javasolt, hogy specializációjuknak megfelelő tárgyat válasszanak a hallgatók



ALAPKÉPZÉSBEN (BSc) részt vevő hallgatók szabadon választható kurzusként vehetik fel a
Nemzetközi Hét tárgyait, DE
o a nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatóknak a kritériumkövetelményhez az alábbi kurzusokból

KÖTELEZŐ egyet teljesíteni:
 Marc Clerkx – The sense and use of Entrepreneurial Creativity in Business of the future


Dr. Kyrmizoglou, Pantelis – The business environment in South-eastern Europe and forms of financing
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o

a turizmus-vendéglátás szakos hallgatóknak a kritériumkövetelményhez tanulmányaik alatt egy
alkalommal az alábbi kurzusokból KÖTELEZŐ egyet teljesíteni:

o



Dr. Antonio Melo and Ms. Susana Garcia - Quality Management in Service Companies



Dr. Anikó-Noémi Turi - Conflict Management

a gazdálkodási és menedzsment és nemzetközi gazdálkodás szak / innovatív vállalkozás specializációs
hallgatói számára a 2019/2020-as tanév második félévében felvett „KKV-k finanszírozása” c. tárgy
esetén az alábbi kurzus nem kötelező, de sikeres teljesítése 30 pontot jelent a 100 pontos számonkérési
rendszerben, ami kiváltja a 30 pontos hallgatói prezentációt:
 Dr. Kyrmizoglou, Pantelis - 'The business environment in South-eastern Europe and forms of financing

7. Kreditjóváírás:


A Nemzetközi Hét követelményeinek teljesítése:
o Szabadon válaszható tárgyként 4 kreditpontot ér
o Kritériumkövetelményként 0 kreditpontot ér
o Akik a specializációjuk szerint, meghatározott tárgy keretében veszik föl a Nemzetközi Hét
valamely kurzusát, NEM kapnak kreditet. A kurzuson szerzett érdemjegy a specializációs tárgy félév
végi jegyébe számít be.



A Nemzetközi Héten felvett tárgy kreditpontja a félévben felvehető 39 kreditpontba beszámít. Nemzetközi hetes
tárgy térítésmentesen fölvehető kredittúllépés esetén is.



Nemzetközi hetes kurzus térítésmentesen fölvehető olyan hallgatónak is, aki egyszer már részt vett
Nemzetközi Héten.



A felvett tárgy a 2019/2020-as tanév második (tavaszi) félévébe számít be.



A Nemzetközi Hét időtartama alatt a hallgatók csak a választott tárgyat hallgatják napi négy órában.



Az előadók által adott többletmunkát a hallgatók kötelesek teljesíteni.



A sikeres teljesítés feltétele a kurzuson való jelenlét, valamint sikeres vizsga letétele. A számonkérés jellegét
az előadó határozza meg. A vizsga kollokviumi jegyként kerül bejegyzésre.



Ha a tárgy követelményeit a hallgató nem teljesíti, nem jár kreditpont, illetve a kritériumkövetelménynek nem
felel meg. A kapott jegy beszámít a tanulmányi átlagba a KTVSZ szabályainak megfelelően.
Oktatásszervezési Osztály

Tatabánya, 2020. február 24.
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