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Idősödő társadalmak – kevés ismerettel 
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A nyugdíjba lépéskor várható életévek száma (nők esetében):
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Kecskemét társadalmi idősödés 

intézményrendszere

2017-ben előkutatás a helyi idősödő társadalomról

Intézményesített idősödésügyi program Kecskeméten 2020-ban

- Társadalmi részvétel

- Szenior foglalkoztatás, ezüstgazdaság

- Aktív idősödés

Hírös Cédrus Egyesület – szakmai alapú civil kezdeményezés

- Szeniorok az Ipar4.0-ban 

- CédrusKörök

- Legyünk korbarátok! mozgalom

- Közösségi kávézó az informális tanulásért
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MŰVELŐDÉSPOLITIKAI VONATKOZÁSOK

Szenior akadémiák/egyetemek  létrehozása        

CÉL: Az 50 év feletti korosztály támogatása az aktív életvitelre  

LEHETŐSÉGEK: Ingyenes előadás-sorozatok és önköltséges képzések

A KÉPZÉSEK CÉLJA: Egészségmegőrzés, érdeklődés-kielégítés és a 

munkaképesség fenntartása

Témák: Az egészségmegőrzés módjai, a tudomány és a technika, 

fejlődése, művészetek, egyetemi diszciplínák



Alapítás, működtetés

Első szenior akadémiák/egyetemek: 

60-as évek - USA, 70-es évek - Európa

2000 után – Magyarország (Milton Friedman Egyetem Bp./korábbi Zsigmond király 
Egyetem)

Működtetők:

Egyetemek és az egyetemekkel szerződésben álló egyesületek
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Szenior akadémiák/egyetemek 
- különböző modellek 50 pluszosok részére

Pl. Frankfurt am Main Goethe Tudományegyetem

https://www.uni-frankfurt.de/42584090/Studieren_an_der_U3L
Nagylétszámú egyesület tartja fenn, szerződésben  az egyetemmel. 

Precíz honlapja van az egyetemi honlapon. 
Státuszok: 1. vendéghallgató (Gaststudierender), aki a nappalis, azaz a reguláris 

képzésű hallgatók óráit látogatja és csak tanúsítványt kap. Ktsg: 100 Euró/év.
2. rendes hallgató (ordentlicher Studierender), aki külön, csak számára tartott 

órákra jár és diplomát kap.  Ktsg.: magas
Erasmus programban is részt vehetnek.
Hallgatói létszám: kb. 3500 hallgató/év.                                                                                     
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Szenior akadémiák/egyetemek
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Szenior akadémiák/egyetemek
Pl. Ausztria

http://www.seniorenstudium.at/uni-wien.html
http://www.seniorenstudium.at/index.html

Választási lehetőség: 
1. részvétel 12 modulból álló stúdium 

valamelyikén (480-4.800 Euró)
2. részvétel regulális stúdiumon 

3. részvétel továbbképzésen
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http://www.seniorenstudium.at/uni-wien.html


Hallgatói tanácsadó iroda minden korosztály 
számára - Uni Wien 
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Szenior akadémiák/egyetemek 60+osok részére 
pl. UZH3 – Zürichi Szenior Egyetem 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Seniorenuniversit%C3%A4t+Z%C3%BCrich
Egyetemi oktatókból álló bizottság működteti.

A Svájci Szenior Egyetemi Szövetség tagja.
Képzési, kulturális, kutatási és sport ajánlatok nyújtása

2500 regisztrált szenior részére
(Előadások a kutatásokból, koncert, sportolási lehetőségek, kávé)
Évi tagsági díj szenioroknak: 120 CHF, 1 ea. a helyszínen 10 CHF.
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Seniorenuniversit%C3%A4t+Z%C3%BCrich


mta.hu

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!


