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Kedves Olvasó! 

Negyedévente megjelenő hírlevelünkben számos újdonságról és 

sikerről tudunk beszámolni. 

4. hírlevelünkben hosszú idő után először értesíthetjük Önöket arról, 

hogy jelenléti képzéseinket már újra Egyetemünk falai között tartjuk 

meg. Annak köszönhetően, hogy a képzések fejlesztése a 

veszélyhelyzet alatt sem állt le, idei programkatalógusunk a nyár 

folyamán újabb jelenléti továbbképzésekkel bővült. A képzéstervezés 

során folyamatosan követjük a járványügyi intézkedéseket, és 

azokhoz igazodva nyújtunk naprakész tájékoztatást hallgatóink 

számára. 

Kellemes böngészést és jó olvasgatást kívánunk! 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Tovább  
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Új képzések a 2021. évi programkínálatban  

2021. évi programkínálatunk a nyár folyamán újabb jelenléti 

továbbképzésekkel bővült. A programkínálat részét képező nyelvi 

továbbképzések, valamint vezetőképzési programjaink a szabad 

férőhelyek mértékéig a 2021. évben még tervezhetők. 

Tovább  

 

 

  

Megkezdődött a jelenléti képzések 
megvalósítása a közszolgálati továbbképzés 
rendszerében 

2021 szeptemberétől fokozott odafigyeléssel, a hatályos 

jogszabályokhoz igazodva újraindul a jelenléti oktatás a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen. 

Tovább  

 

  

 

 

Nagy érdeklődés mellett indulnak a szakirányú 
továbbképzési szakok a 2021/2022-es tanévben 

Szakirányú továbbképzési szakjaink ebben a félévben is változatlanul 

népszerűek. Közel 500 hallgató iratkozott be összesen 12 szakirányú 

képzésre, köztük a szeptemberben első alkalommal elindult 

Közszolgálati kommunikációs szakember szakra. A 2022 februárjában 

induló szakok meghirdetésére várhatóan 2021 októberében kerül sor. 

Tovább  

 

 

 

 

2021-ben is zajlik az Egyetemen a helyi 
önkormányzati képviselők képzése 

Hatályosított tananyagokkal, de továbbra is a 

https://kepviselo.ludovika.hu oldalon biztosítjuk az önkormányzati 

képviselők számára az Mötv. által előírt képzésen való részvételt. A 

tananyagok az eddigiekben is elérhetőek voltak, és jelenleg is 

hozzáférhetőek, így nem okoz gondot a képzési kötelezettségre 

vonatkozó törvényi határidő betartása. 

Tovább  

 

 

https://probono.uni-nke.hu/katalogus/nyitolap
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/10/05/megjelent-a-kti-20214-sz-hirlevele
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/09/21/uj-kepzesek-a-2021-evi-programkinalatban
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/09/20/megkezdodott-a-jelenleti-kepzesek-megvalositasa-a-kozszolgalati-tovabbkepzes-rendszereben
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/09/07/nagy-erdeklodes-mellett-indulnak-a-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok-a-20212022-es-tanevben
https://kepviselo.ludovika.hu/
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/09/06/2021-ben-is-zajlik-az-egyetemen-a-helyi-onkormanyzati-kepviselok-kepzese


 
Ezt a hírlevelet azért küldtük meg Önnek, mert tisztviselői szerepkörrel tartjuk nyilván a közszolgálati továbbképzés 

oktatásinformatikai rendszerében (ProBono), és szeretnénk a közszolgálati továbbképzésekkel összefüggő aktualitásokat a 
tisztviselők számára, így az Ön számára is közvetlenül eljuttatni. 

A hírlevélről történő leiratkozási szándékát a tovabbkepzes@uni-nke.hu címre küldött üzenettel jelezheti, így a KTI a jövőben már 
nem küld hírlevelet az Ön részére. Kérjük, hogy az üzenet tárgyaként a „Leiratkozás”-t szíveskedjen megadni. 

  

Tananyag a formálódó jövőről: Bevezetés a 
Mesterséges Intelligencia világába 

Ezúton is szíves figyelmükbe ajánljuk a Bevezetés a Mesterséges 

Intelligencia világába címet viselő, számos érdekes tényt, 

összefüggést és előrejelzést bemutató, gyakorlatias szemléletű 

tananyagunkat, amely a ProBono-rendszerben a PN-0830-2105-MS 

nyilvántartási számon tekinthető meg.  

Tovább  

 

  

mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
https://kti.uni-nke.hu/hirek/2021/07/21/tananyag-a-formalodo-jovorol-bevezetes-a-mesterseges-intelligencia-vilagaba

