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Az SZTNH oktatási tevékenysége
 Szakképesítést nyújtó tanfolyamok Szakképesítést nyújtó tanfolyamok 
 Ismeretterjesztő képzések
 Felsőoktatási képzések és távoktatás

2011-2012. évi kiadványfejlesztések
 Alapfokp
 Iparjogvédelem
 Szerzői jog
 Távoktatási anyagokTávoktatási anyagok



SZTNH képzési portfólióSZTNH képzési portfólió

Nyomtatott Felsőfok
40 hallgató y

oktatási anyag
40 hallgató

Középfok
60 hallgató

Alapfok + Felsőoktatás és
tá kt tá

p
150 hallgató

Tudatosságnövelő rendezvények

távoktatás

Tudatosságnövelő rendezvények
700 részvevő

2000 hallgató a felsőoktatásban2000 hallgató a felsőoktatásban
ebből 600 hallgató távoktatásban



Szakképesítést nyújtó tanfolyamokSzakképesítést nyújtó tanfolyamok

Iparjogvédelmi oktatás három szinten

AlapfokAlapfok 
 20 óra, írásbeli vizsga
 30.000 Ft

Középfok 
 60 óra, szóbeli és írásbeli vizsga
 80 000 Ft 80.000 Ft

Felsőfok 
 270 óra, diplomadolgozat + vizsga270 óra, diplomadolgozat  vizsga
 360.000 Ft
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Alapfokú tanfolyamAlapfokú tanfolyam 
elégedettségmérés
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Középfokú tanfolyamok, 2011

SZTNH, 2 tanfolyam:

2011. április-június, 22 fő
Középfokú tanfolyam elégedettség mérés, 2011

2011. április június, 22 fő
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Átlagos tananyag elégedettség:
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Rendszeres képzések

Ismeretterjesztő képzések

Rendszeres képzések
Magyar Tudományos Akadémia
VIVACE rendezvényekVIVACE rendezvények

 2011-ben összesen 13 rendezvény
 Közel 700 részvevő
 10 helyszínen partnerek bevonásával
 Hivatali és nem hivatali szakemberek közreműködésével

Ad-hoc képzések
Megkeresés alapján szervezett képzések igény 

i i é áb é l lszerinti témában és tartalommal



é é é á áEgyetemi képzések és távoktatás

Egyetemek
 Jelen vagyunk 17 

Távoktatás
 Jelenleg 5 felsőoktatási Je e agyu

felsőoktatási intézményben
 Éves szinten kb. 2000 

ó é

g
intézményben távoktatás

 Éves szinten 600 hallgatót 
tá kt tá b ké ü khallgatót érünk el távoktatásban képzünk



Nyitott távoktatási kurzus

Ingyenes, 

Nyitott távoktatási kurzus

gy ,
SZTNH honlapról elérhető
távoktatási kurzus: 



Nyitott távoktatási kurzusNyitott távoktatási kurzus
Közvetlen link: http://tavoktatas.sztnh.gov.hu/



T f jl téTananyagfejlesztés

Célkitűzések: 

 ISO minőségbiztosítási célkitűzések garantálása
 oktatás tartalmának standardizálása
 széles körben elérhetővé tenni az iparjogvédelmi 

tudásanyagot – terjesztés



éTananyagfejlesztés 

Eredmények:

2011
Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv

2012
Iparjogvédelem
Szerzői jogj g



áTovábbi tervek

Esettanulmány-gyűjtemény
 Tankönyvek gyakorlati példákkal való támogatása Tankönyvek gyakorlati példákkal való támogatása
 Alap, közép és felsőfokon
 Kérdés-felelet vizsgára felkészítő kiadvány Kérdés-felelet vizsgára felkészítő kiadvány

Tankönyvek terjesztéseTankönyvek terjesztése
 Tananyagok széles körben elérhetővé tétele
 Partnerek és lehetőségek feltérképezéseg p



Köszönöm a figyelmet!

Németh Gábor 
gabor.nemeth@hipo.gov.hu

+36-1-354-4550


