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Sorszám

További szabadon választható kurzusok 2017/2018/II.

Követelmény

EEG3L0002O

A versenyképesség értelmezése társadalmi, üzleti és egyéni szinten –
a humán vagyon szerepe
oktató: Dr. Csath Magdolna professzor asszony (négyhetenként 4 óra
keddenként + kutatómunka, Nappali tagozatos Hallgatóknak ajánlott)
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gyakorlati jegy

Intézményük is tagja a K-MOOC-nak (KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM), melynek egyik fő célja, hogy
nagyobb tömegek számára legyenek elérhetőek a felsőoktatás kurzusai. A lehetőség mindenki számára nyitott, a
kurzusok nem helyhez kötöttek, a tananyag elsajátításának ütemét a hallgató szabályozza. Így az AVKF hallgatóinak is
lehetőségük van arra, hogy szabadon választott kurzusokat a megadott lehetőségek közül válasszanak.
Az alább megadott honlapon több tárgy is van, melyeket érdeklődéstől függően választhatnak a hallgatók, de
a főiskola 2 kredittel csak az alábbi tárgyakat tudja beszámítani
a tanulmányokba. Az alábbi táblázat tartalmazza ezeket a kurzusokat.
Különösen szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét a meggondolt választásra, hiszen a rendszeres készülés,
beszámolás, dolgozatok itt is szerves részét képezik a teljesítési követelményeknek.

Sorszám
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Részletes információk a K-MOOC honlapján, illetve Wiedermann Katalin vagy Pázmány Ágnes tanárnőktől kérhető,
akiknek várhatóan szintén lesz elérhető kurzusuk.
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Információkeresés és könyvtárhasználat Debreceni Egyetem
A jazz kultúrtörténete I. Óbudai Egyetem
Kommunikáció a társas kapcsolatokban Óbudai Egyetem
Kutatásmódszertan Óbudai Egyetem
Szervezeti magatartás Óbudai Egyetem
Írás és prezentációs készségfejlesztés Óbudai Egyetem
Tárgyalástechnika Óbudai Egyetem
Erdély és a Partium kulturális öröksége Partiumi Keresztény Egyetem
Egészségvédelem a családban Sapienta EMT
Népmese Szabadkai Magyar Tanítóképző Kar
Információs társadalom Zsigmond Király Egyetem
Művészettörténet Apor Vilmos Katolikus Főiskola
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Regisztráció menete
1. Regisztráljon az oldalon!
2. Amennyiben valamelyik felsőoktatási intézmény hallgatója, a regisztrációnál válassza a Hallgató
vagyok opciót, és adja meg intézményét, illetve az intézményen belüli hallgatói azonosítószámát! Ez Neptunt
használó intézmények esetén a Neptun kód lesz.
3. Válassza ki az önnek tetsző kurzust! A leírásban megtalálja a tematikát, illetve a kreditértéket.
4. Minden kurzusnál az Időpontok alatt találja a jelentkezési időszakot. Jelentkezni a kurzusokra csak ebben az
időszakban lehetséges.
5. Ugyanitt találja a kurzus indításának időpontját is. Miután elindult a kurzus, a Kurzus megnyitása gombra
kattintva meg tudja nyitni az adott kurzust.
A 2017/18/II. félév kurzusaira 2018. február 5. és február 18. között van lehetősége jelentkezni!

