STAFF TRAINING WEEK
“1st STAFF WEEK AT SEMMELWEIS UNIVERSITY”
22 – 25 MAY 2018

Participant
Agnes BALINT
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MARȚI, 22. 05. 2018
Înregistrarea participanților – Clădirea Rectoratului, Üllői út 26
11,00 – Cuvânt de bun-venit - Prof. Dr. Molnár Miklos, Prodecanul Facultății de
Medicină
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11, 05 - Prezentarea Facultății de Medicină – Dr. Bagdy György, Prorector cu
problemele științifice
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11, 20 – Prezentarea Direcției de Relații Internaționale – Prof. Dr. Marcel Pop,
Director
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Internaționalizarea la Universitatea Semmelweis
Numărul total al studenților internaționali

6

Numărul studenților internaționali pe facultăți

Universitatea are trei filiale internaționale: Asklepios Campus Hamburg,
Physiotherapy – Lugano, Health Management – Bratislava.
Relații internaționale prioritare cu țări europene:
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Situația schimburilor Erasmus

Strategia de internaționalizare
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Obiective:

13:00 – 16:30 – vizitarea campusului
9

Miercuri, 23. 05. 2018
9:00 – 10:15 -Sesiunea 1: Prezentarea Facultății de Științele Sănătății – Prof. Dr.
Hollos
10:15 – Prezentarea programului Erasmus la Universitatea Semmelweis – Tóth
Katalin, coordonator Instituțional Erasmus, Seres Nora
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11:00 – Prezentarea universităților
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13:00 – 14:45 Sesiunea 2 –
- Scurt curs de limba maghiară
- Prezentarea ESN si ISAS
- Inter- și Multidisciplinaritate in învățământul Științelor Sănătății, Prof. Dr.
Hollos, Decanul Facultății de Științele Sănătății

Joi, 24 Mai 2018
9:00 – 12:00 – Workshop-uri Erasmus
9:00 – 10:00 - Workshop 1: Study and training programme and good practice
experiences – outgoing students
Teme de discuții:
- Programul se adresează celor mai buni studenți sau se utilizează practica de a
trimite cât mai mulți studenți outgoing pentru a primi mai multe fonduri de la
AN? Modalități de selecție a studenților outgoing.
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- Mai sunt studenții dornici să participe într-o mobilitate E outgoing? Analiza
problemelor legate de dificultăți datorate tipurilor diferite de curriculă și
echivalarea studiilor.
- Pregătirea participanților înainte de mobilitate
- Recunoașterea creditelor – cum se procedează? Probleme legate de echivalarea
și recunoașterea studiilor efectuate, cu accent pe profilul medical
- Universități partenere preferate de studenți; de ce le preferă?
- Mobilități în ultimul an de studiu: SMS sau SMP?
- Acorduri bilaterale Erasmus: la ce nivel se încheie acordurile?
- Influența programului Erasmus asupra dezvoltării studenților
- Poziția pieței de muncă legat de foștii participanți la mobilitațile Erasmus:
PERICOLUL ”BRAIN DRAIN”
- OLS: când trebuie studenții să dea testul de limbă online?
10:00 – 11:00 – Workshop 2: Study and training programme and good practice
experiences – incoming students
Teme de discuții:
- Online application
- Programe speciale oferite studenților incoming: modalități de a le facilita
accesul la sistemul de învățământ al universității gazdă în ciuda curriculelor
diferite.
- Restricții impuse studenților incoming
- Se limitează numărul de studenți incoming și dacă da, în funcție de ce?
- Certificate lingvistice acceptate
- Asigurarea de malpraxis: este obligatorie?
- Condiții de cazare oferite
11:00 – 12:00 – Workshop 3: International Credit Mobility in Study and Training
Programmes – good practice examples
Teme de discuții:
- Sunteți familiarizați cu sistemul E ICM? (Erasmus International Credit
Mobility). Dacă da, cum se implementează în universitatea voastră?
- Activități pregătitoare: ce, când, cui se adresează?
- Proceduri de recunoaștere a creditelor, transferul de credite. Se respectă
sistemul de credite transferabile ECTS?
- Modele teoretice de șoc cultural și adaptarea studenților internaționali
Vineri, 25 Mai 2018
9:00 – 10:00 - Workshop 4: Erasmus staff and teaching programme – good practice
experiences
Teme de discutii:
- Mobilități de predare vs mobilități de formare: grupurile țintă interesate de
aceste mobilități
- Cum organizați mobilitățile de predare incoming: cine aprobă mobilitatea?
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- Cum putem influența numărul personalului outgoing (atât predare cât și
formare)?
- Cine este responsabil pentru aprobarea personalului incoming (central sau
departament)?
10:00 – 12:00 – Recapitulare a temelor, concluzii.
Concluzii
1. Programul de formare organizat de Universitatea Semmelweis a avut marele
avantaj (față de alte staff-week-uri) că s-a adresat strict universităților cu profil
de științe medicale, facilitând astfel schimbul de informații între personal din
același domeniu. Astfe, s-a creat din start un cadru comun de discuții axate pe
aceleași probleme specifice.
2. Internaţionalizarea a devenit una din componentele majore din strategia
fiecărei universităţi şi toate instituţiile de învăţământ superior fac eforturi de aşi extinde şi diversifica cooperarea internaţională.
3. Există în continuare probleme majore în efectuarea de mobilităţi de studiu în
domeniul ştiinţelor medicale, probleme generate atât de dificultăţi lingvistice,
cât şi de incompatibilităţile curriculare. În ciuda acestor dificultăți, am
constatat o foarte mare deschidere la universitățile partenere în ceea ce privește
recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate pe perioada mobilității.
4. În privința pericolului ”brain drain”, care există și în țara noastră,
Universitatea Semmelweis ne-a oferit un exemplu excelent implementat la
nivel național pentru minimalizarea acestui fenomen. Soluția nu este limitarea
numărului de studenți outgoing sau descurajarea lor prin crearea de dificultăți
legate de echivalare la întoarcerea din mobilitate, ci încheierea unui contract
între studenții bugetați și universitate, prin care absolvenții care au studiat cu
finanțare de la bugetul de stat sunt obligați să se angajeze în țară un anumit
număr de ani.
5. Participarea la acest gen de evenimente este o modalitate foarte bună şi
eficientă de a promova imaginea universităţii noastre în lume. După discuţiile
cu diverşii participanţi a reieşit că suntem una din puţinele universităţi care
oferă programe de studii de licenţă complete într-o limbă străină, ceea ce
reprezintă un mare plus pentru noi în atragerea studenților internaționali.

A fost o onoare pentru mine să am ocazia de a participa la un eveniment de o așa
înaltă ţinută ştiinţifică.
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