FELHÍVÁS
elektronikus tanulástámogatást célzó kurzusfejlesztésekben való részvételre

A felhívás célja, előzményei
A Pécsi Tudományegyetem vezetése elkötelezett az oktatás minőségének folyamatos
fejlesztése, az innovatív technológiai megoldások integrációja terén. Ehhez kapcsolódóan jött létre egy munkacsoport, amely az egyetemen futó oktatásmódszertani
innovációk, fejlesztések bázisán kidolgozott egy koncepciót az elektronikus tanulástámogatásra.
Dr. Péley Bernadette oktatási rektorhelyettes támogatásával a munkacsoport elindít
egy tesztidőszakot a 2019/2020-as tanévben, amelynek során három kurzus
fejlesztését fogja elvégezni. Az első félév során a cél, hogy bizonyítást nyerjen az,
hogy valóban sikeresen digitalizálhatók, és így könnyebben hozzáférhetővé tehetők
az egyetemi kurzusok, segítve a hallgatók fejlődését.

A felhívás tárgya
A PTE vezetése a lehetőséget biztosít tárgyfelelősök vagy jóváhagyásukkal a tárgyat
oktatók számára, hogy pályázatot nyújtsanak be az elektronikus tanulástámogatást
célzó fejlesztésre. A sikeres pályázók kurzusaihoz a félév során elkészülnek a
kurzus digitalizációjához szükséges anyagok, videók, elektronikus tesztek stb. A
félév során a munkacsoport:
1. konzultál a kiválasztott kurzusok tárgyfelelőseivel, megállapodik a fejlesztés fókuszát illetően,
2. segít a fejlesztéshez szükséges tartalmak formai előállításában (fontos, hogy a
tartalmakat a kurzusok oktatói gyűjtik össze és bocsátják rendelkezésre, a szakértői csoport a technikai megvalósításban segít).

Ütemezés, határidők
A pályázat beadásának határideje: 2019. november 18.
A beadás módja: elektronikusan az http://kerdoiv.pte.hu/evasys/online.php?p=ELearning1920
További kérdések: ett@pte.hu címre
Eredményhirdetés: 2019. november 22.
Megvalósítás: 2019. november 23. – 2020. január 31.
A kidolgozott kurzus meghirdetése, oktatás, eredmények, tapasztalatok összegyűjtése: 2019/20 2. félév
Anyagi ellentételezés: 100.000 Ft/hó 6 hónap fejlesztési időszakon keresztül
Formai elvárások:
• pályázni lehet részben vagy egészben már e-learninges módszerekkel zajló kurzusok továbbfejlesztésére vagy hagyományos formában oktatott kurzus részben
vagy egészben történő digitalizálására;
• pályázni lehet bármely képzési szinten, bármely munkarendben, bármely nyelven
oktatott kurzussal;
• a pályázat tartalmazzon egy rövid leírást a tervezett fejlesztésről (módszertan,
várható fejlesztési feladatok; az új módszer előnyei)
• a pályázatot online felületen kell kitölteni és benyújtani:
http://kerdoiv.pte.hu/evasys/online.php?p=ELearning1920

A pályázáshoz és fejlesztéshez sok sikert kíván:
Lengvárszky Attila
rektori kabinetvezető

