Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
Nyilvántartási szám: E-000824/2014

Hallgatói tájékoztató
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a
„Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata” című
továbbképzést.
Technikai tudnivalók a képzésről:
A képzés időpontja:

2014. december 4-5. (Budapest)
2014. december 8-9. (Budapest)
2014. december 11-12. (Budapest)
2014. december 15-16 (Debrecen)
2014. december 18-19. (Budapest)

A képzés helyszíne: Budapest és Debrecen
Helyszín pontos címe:
Budapest: Óbudai Egyetem 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. "A" ép fsz 7. (Könyvtár, számítógépes terem)
Deberecen: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
A képzés kezdete: 9.00 óra
Regisztráció: A képzés első napján, a képzés helyszínén 8.30-9.00 óra között.
Oktató(k): Pitlik László
Óraszám: 30 óra
Csoportlétszám: 20 fő
A jelentkezés feltétele:
Végzettség: Érettségi
Szakképzettség:
Egyéb: A képzéshez kapcsolódó e-learninges tananyag megtekintése az első
képzési napra, melyet a szervező az elektronikus jelentkezést követően küld
meg részt vevőknek.
Projekt megnevezése:
Tudományos és felsőoktatási
tartalmak központi elektronikus közzétételének
biztosítása
(TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001)
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A jelentkezés menete: A képzésre a résztvevők az Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. honlapján jelentkeznek online
formában. A kiválasztás a jelentkezés sorrendjében történik. Amennyiben valamelyik képzési időpontra a jelentkezési
határidő lezárult vagy a csoport betelt, lehetőség van tartalék listára jelentkezni.

A képzés ismertetése:
Az elméleti órák irányított önálló tanulás formában a gyakorlati órák (10 óra) és a 7.5 valamint 7.6
tananyagegységek elméleti órái (4 óra) kontaktórák keretében történnek. Az irányított önálló tanulás egy távoktatási
keretrendszer (Moodle) segítségével történik, amelybe a tanulók, önálló tanulással sajátítják el a tananyagot. Az
elektronikus konzultációk kötött időpontokban történnek, ahol a tanulók és az oktató közvetlen audió, videó és
írásos kapcsolatban állnak.
A képzéssel megszerezhető kompetencia, a képzés célja:
A képzés célja, hogy megismertesse az egyetemi szférához kötődő, már jelentős online alkalmazási tapasztalatokkal
rendelkező célcsoportokat (egyetemi dolgozókat, oktatókat, kutatókat, PhD- Hallgatókat, diploma-, szakdolgozat- és
TDK-dolgozat

készítőket,

projekt-előkészítőket,

minőségbiztosítókat,

információbrókereket,

innovációs

szakembereket, stb.) a nemzetközi és hazai szinten rendelkezésre álló online adatbázisok tartalmával, az ezekben
való keresések lehetőségeivel, a fellelt információrészletek hatásos és hatékony továbbhasznosításának
lehetőségeivel, a döntés- és probléma-orientált adatkezelés stratégiai és operatív részleteivel.
A képzés során megszerezhető kompetenciák


Ismeretek az online adatbázisok használatának lehetőségeiről a kutatási tevékenységben, szakirodalom
keresésben.



Ismeretek a különböző, interneten elérhető adatbázisok által biztosított lehetőségek, az adatbázisokban
történő keresési módok és az optimális keresési/riportálási/vizualizálási megoldások, kereshető tartalmak
vonatkozásában.



Gyakorlati tudás a keresett tartalmak egységes hivatkozásjegyzékbe vagy rendszerbe történő rendezésére
vonatkozóan.

A képzés rövid tartalma:
A képzés kontaktórák és e-learning támogatás ötvözeteként célcsoport-specifikus, kritikai attitűdöt erősítő,
élethelyzet-orientált példákon keresztül tanít halászni ahelyett, hogy egyszer halat adna az információra
éhezőnek.
A kidolgozott tananyagok a fejlesztők hangjával és arcával kerülnek hitelesítésre és
ezek a multimédia elemek egyben megkönnyítik a befogadási folyamatot is. A
képzés szinten minden számítógéphez kapcsolódó munkakör esetén
hasznosítható szemléletformáló megközelítései révén.
Projekt megnevezése:
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Tematika, a modulok témái:
Adatbázis-használat a felsőoktatásban

2 óra

Keresés az Interneten

6 óra

Bevezetés a tudománymetriába

2 óra

TAMOP adatbázisok

5 óra

EBSCO adatbázisok

3óra

A Science Direct felület használata

3 óra

Könyvtári katalógusok

3 óra

Hivatkozások kezelése

4 óra

A felkutatott információk rendszerbe foglalása

2 óra

A képzés értékelésének módja, szempontjai:


Minden önálló tanulási egység végén a résztvevők tesztkérdéseket kapnak, amelyet az oktató értékel és
„megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítéssel lát el.



A kétnapos kontaktórás gyakorlati képzés során 4 gyakorlati feladatot kell elvégezni, amelyeket az oktató
értékel és „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítéssel lát el.

A(z) igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei:


Minden egyes tananyagegységhez kapcsolódó tesztkérdés alapú feladat, valamint a gyakorlati feladatok
75%-nak „megfelelt” minősítéssel történő teljesítése.



Az önálló tanulási rész teljes mértékben történő teljesítése. A képzés utolsó kontakt napját követő 5. napig
az online tanaanyag elsajátítása, a tesztek maradéktalan kitöltése.



A kontaktórás képzések legalább 75%-n történő részvétel.

A képzéssel kapcsolatos további tudnivalók:


A képzés a résztvevők számára ingyenes, valamint a nem Budapestről és vonzáskörzetéből érkező
hallgatók egy éjszakára szállást igényelhetnek. Valamennyi résztvevőnek a képzés idejére ellátást
biztosítunk.



Az utazási költség a résztvevőket terheli.
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A képzés helyszínének megközelíthetősége: (térkép)
Budapest

Projekt megnevezése:
Tudományos és felsőoktatási
tartalmak központi elektronikus közzétételének
biztosítása
(TÁMOP-4.2.5.B-11/1-2011-0001)

4

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
Nyilvántartási szám: E-000824/2014

Debrecen
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