ALUMNI HÍRLEVÉL
A TESTNEVELÉSI EGYETEM ALUMNI IRODÁJÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

Szalma Lászlót köszöntjük!
Hatvanadik születésnapja alkalmából egy rövid
köszöntővel és egy remek interjúval szeretnénk jó
egészséget kívánni az Atlétikai Tanszék vezetőjének,
aki néhány napja úgy fogalmazott, hogy az első hatvan
év rendben volt. Elnézve a korábbi kiváló távolugró
életpályáját, valóban így van. Boldog születésnapot
kívánunk! A jeles nap alkalmából a Nemzeti Sportban,
Thury Gábor tollából egy remek interjú látott napvilágot.
A beszélgetés olyan mélységű és részletes, hogy érdemes
elolvasni.		
Bővebben >>>

Prof. Dr. Hamar Pál kinevezése
Egyetemünk oktatási rektorhelyettese, a Torna, RG,
Tánc és Aerobik Tanszék vezetője, prof. dr. Hamar Pál
bekerült az Országos Köznevelési Tanácsba. A TF tanárát
Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
vezetője kérte fel a feladatra. A tanácsnak tizenhét tagja
van, akik közül ketten képviselik a felsőoktatást, a
Testnevelési Egyetem mellett az ELTE a másik érintett
intézmény. Ahogyan a tanács hivatalos elnevezése is jelzi,
az oktatás mellett a nevelésben is markáns szerepet tölt be
a szervezet.		
Bővebben >>>

Kellenek a mesterszintű képzések
Újraindult a szakedző-képzés a Testnevelési
Egyetemen. Még a TF-en tanulmányokat kezdők közül
csaknem nyolcvanan szereztek érmet versenyzőként
vagy edzőként olimpián, világbajnokságon, Európabajnokságon, világkupán és váltak a magyar sport
meghatározó szereplőivé. „A következő két-három évben
kiemelt fontosságú lesz az együttműködés a sportági
szakszövetségekkel” - mondja Sterbenz Tamás, általános
rektor-helyettes.		
Bővebben >>>
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A nők helyzete a sportmédiában
A TE Társadalomtudományi Tanszéke, valamint
a
Magyar
Sporttudományi
Társaság
közös
kezdeményezésére konferenciát rendezett a TE. A nők
helyzete a sportmédiában – ez volt a központi téma, és
hogy mekkora sikert aratott a rendezvény, arról dr. Gál
Andreát, egyetemünk Társadalomtudományi Tanszékének
vezetőjét kérdeztük. „Minden várakozásunkat fölülmúlta
az érdeklődés, amit a meghívott előadók és vendégek,
valamint a hallgatóság mutatott – újságolta boldogan a
konferencia egyik fő szervezője.		
Bővebben >>>

Pedagógus- és felnőtt-továbbképzések
A Testnevelési Egyetem pedagógusok számára
Testnevelési- és sportági-módszertani, valamint
Oktatás-módszertani
képzéseket
szervez
a
TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001
azonosító
számú
„Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pedagógustovábbképzés a mindennapos testnevelés terén” című
projekt keretében. A gyakorlati és elméleti elemeket is
magában foglaló pedagógus-továbbképzések, valamint
felnőtt továbbképzési programok a projekt keretében
végezhetők el.		
Bővebben >>>

A hírlevél a Testnevelési Egyetem Alumni Irodájának kiadványa.
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