
 
 

 
 
Egyetemközi természetgyógyászati EU Master fokozat 
 
Schengeni egyezmény az oktatás minoségérol a 
természetgyógyászat terén 
 

                    Nemzetközi, támogatott távoktató tanfolyam 
 
   
2004. decemberében egy 35 európai egyetemi intézményt összefogó hálózat képviseloi Luxemburgban 
találkoztak a történelmi Schengeni kastélyban azzal, hogy aláírják az egyetemközi 
természetgyógyászati EU Master fokozatról szóló egyezményt. Az EU Master fokozat megalapozza az 
EU-szerte összehangolt stratégiát és szabványt a szakemberek oktatási tudományos és pszichoszociális 
képesítésére az alternatív, természet- és integratív gyógyászatban, egészségvédelemben és 
egészségtámogatásban. 
 
A nemzetközi kezdeményezés az Európai Bizottság “Leonardo da Vinci” programjának része.  
 
Az EU Master fokozatot az eredeti Leonardo program tananyagát nyújtó oktatási intézmények 
adományozhatják (támogatott távoktatás, lásd www.inter-uni.net: campus.at@inter-uni.net, 
campus.de@inter-uni.net, campus.lu@inter-uni.net, campus.dk@inter-uni.net, campus.il@inter-
uni.net) VAGY olyan intézmények, amelyek tananyagát egyenértékuvé nyilvánították (www.inter-
uni.net: partnerek az Egyesült Királyságban, eloreláthatóan más országok intézményei is követik 
majd). Az EU Master fokozat nemzetközi leírása mindig a nemzeti Master fokozaton alapszik, vagyis 
az osztrák, német vagy brit egyetemi oktatási törvényeknek megfeleloen.  
 
“Az egészségügyi szakemberek gyakran nagyon képzettek a saját természet- vagy alternatív 
gyógyászati területükön”, mondta a projekt koordinátora, Chris Endler osztrák kutató. “De ok 
szélesebb látókör után kutatnak: tudás a közegészségrol, pszichológiai képesítés, interdiszciplináris 
együttmuködés a biológia, gyógyászat, egészségügyi tudományok, humán tárgyak, 
tudománybölcsészet és természetgyógyászat terén. Érdeklodnek a kutatások mai helyzete iránt, sokan 
személyesen is részt szeretnének venni a kutatási folyamatokban.” 
 
”A fogyasztónak szintúgy, mint az ügyfélnek vagy a páciensnek, szüksége van arra, hogy tudjon 
valamit a kezeloorvosának az általános képesítésérol; áttekinthetoségre van szükség”, állapította meg 
Lorraine Williams független megfigyelo, a walesi herceg Egyesült Királyságbeli Integrált 
Egészségügyi Alapítványának képviseloje. 
 
“Ahhoz, hogy komolyan vegyék, a természetgyógyászatnak oktatási hálózatokra van szüksége. Az 
európai országokban már megvannak az elemei egy lenyugözo, valóban európai kirakójátéknak, 
mutatott rá a brüsszeli Michel van Wassenhoven, az Európai Homeopata Bizottságból.  
 
“Európának meg kell találnia a saját egészségügyi identitását”, mondta Endler. “Ha összehasonlítjuk 
az Egészségügyi Világszervezet ranglistáját a világ egészségügyi rendszereirol, az európai országok 
elég jól teljesítenek. Ami a közegészséget illeti, Európa nem tunik annyira individualizáltnak, mint a 
távol-nyugat (USA) és sokkal kevésbé tömegorientáltnak, mint a távol-kelet. Ez egy jó egyensúlynak 



tunik. Itt van az, hogy az orvostudományi és a természetgyógyászati koncepciók összetalálkozhatnak 
egy kiegyensúlyozott módon. Európának eros régies és transzcendentális alapjai vannak, itt emelkedett 
fel az európai felvilágosodás. Pont itt találkozhat az intuíció és a tudományos gondolkodás. Európában 
született meg a pszichoanalitikus mozgalom, és pont itt lett eloször tudományos módon megvizsgálva 
a gyógyászati kölcsönhatás. Mindennek ellenére, Európa maga is szenvedett a különbözo háborúk 
következményeitol, és eredményképpen megtanulta a békés együttmuködés szükségességét. Az 
arroganciától teljesen eltekintve azon világméretu kultúrák felé, ahonnan a természetgyógyászati 
módszerek származnak, vagy ahol a technikai gyógyászat fejlettebb, megérdemeljük az európai 
önbizalmat az integratív egészségvédelemben.”  
 
Az EU Master programot az Európai Bizottság finanszírozza (Leonardo da Vinci A/02/B/F/PP-
124.205 kb. 250.000 € összegben). A program partnerei EU-szerte összehangolt stratégiát és 
szabványt fejlesztettek ki a szakemberek oktatási tudományos és pszichoszociális képesítésére 
alternatív, természet- és integratív gyógyászatban és egészségvédelemben. A pontegységekrol, 
modulokról és diákok átigazolásáról szóló egyezmények biztosítják az Európai és nemzetközi cserét. 
 
A természetgyógyászati EU Master program általános érvei a következok: 
 
• egészségtámogatás (Egészségügyi Világszervezet), egyéni és közösségi egészségtámogatás: 

egészséggel kapcsolatos tudás 
• pszichoszociális készségek mélyítése   
• kommunikációs szakértelem a kapcsolatok megsegítésében, valamint a közösségi munkában 
• a természetgyógyászati megközelítések paradigmáinak és áttekintésének megértése  
• a természetgyógyászat kutatási állapota 
• a tanulmányokban való részvétel, a tanulmányok megtervezésének és kivitelezésének, a tudományos 

tézis írásának megtanulása. 
 
A projektet a Graz-i Egyetemközi Foiskola az egészségért és fejlodésért/ Seggau kastély koordinálja 
(www.inter-uni.net). A brit-német-osztrák tantestület a tanfolyam továbbképzo támogatott távoktató 
változatát vezeti, amelyen természetgyógyászati EU Master (MSc) fokozatot lehet elérni az at, de, lu, 
dk és il egyetemvárosokban az osztrák egyetemi oktatásról szóló törvény §28. alapján. 2005. 
áprilisában az elso 120 diákból álló csoport nyert felvételt a foiskolára, különbözo egészségvédelmi 
pályákról. A diákok jellemzoen az információterjesztés szerepét játsszák az egészségvédelmi 
rendszerben.  
 
Jelenleg ez az egyetlen támogatott távoktató tanfolyam, amelyen EU Master fokozatot lehet szerezni 
természetgyógyászatból. 
 
A kíséro tanfolyam EU Master (MSc) fokozat eléréséhez vezet 2-3 éven belül, a diák elozetes 
képzettségétol függoen. A tanfolyam vegyíti a csoportos szemináriumok didaktikus lehetoségeit, a 
támogatott multimédia összejöveteleket, az olvasási és szövegezo munkát, valamint az internetes 
oktatást a mindennapos munkával és élettel. A tanfolyam díja € 1250 szemeszterenként. További 
információk a www.inter-uni.net honlapon és a college@inter-uni.net email címen. 
  
A jelen tanfolyam elofeltétele az úttöro-szellemiség, mivel a tanfolyam a módszeres-gyakorlati és 
szellemi képzésen túl egyéni, valamint csoportos növekedést is foglal magába.  
 



A diákok négy hétvégi szemináriumra gyulnek össze a helybéli egyetemvárosban, eloadásokkal, 
pszichoszociális és Bálint-csoportokkal, valamint támogatott, kölcsönös cserére.  A szemináriumok 
között – tavasszal, nyáron, osszel és télen – a diákoktól elvárják, hogy hetente háromszor néhány órát 
áldoznak multimédia és oktatók által támogatott otthoni foglalkozásokra, és hogy a hét többi részében 
a gyakorlatban is alkalmazzák az újonnan tanult tudást és készségeket a mindennapi munkájukban és 
életükben, valamint azt, hogy az érdeklodési körükhöz igazított tananyagokat olvassanak. Ennek a 
folyamatnak a végeredményét újból visszacsatolják a tanulmányaikhoz. Az inter-diák hálózati munka 
folyamatos egyetemi tudatosságot biztosit. A nemzetközi kölcsönhatás – mind a diákoknál, úgy a 
tantestületnél is – egy nagyon különleges oktatási légkört teremt.     
 
A tanfolyam egyharmada a diplomamunka elokészítésének van szentelve. Ez az egyetemközi foiskola 
kutatásvonalaira alapulhat (www.inter-uni.net > kutatás), ahogy azt az egyetemi tantestület bemutatja, 
vagy a diák egyéni hátterére.  
A tanfolyam díja € 1250 szemeszterenként (2005. évi beiratkozás). További információk a www.inter-
uni.net honlapon és a college@inter-uni.net email címen. 
 
A schengeni találkozó végso egyezményét a Mosel folyón egy csónakban írták alá, az európai 
határokat szabályozó Schengeni Egyezményhez hasonlóan. A képviselt országok az északi Izland és 
déli Olaszország, a nyugati Egyesült Királyság és keleti Magyarország közül kerültek ki. Izrael és 
Egyiptom vendégként vett rész a találkozón. 
 
A résztvevok elfogadták, hogy az alternatív, természet- és integratív gyógyászatnak és 
egészségvédelemnek 
• közismertté kell válnia, a közegészség és személyi egészségvédelem fontos tényezojeként 
• be kell illeszkednie az egészségtámogatás és közegészség általános ismereteibe 
• pszichológiai gyakorlottság és öntudatossági szakértelem által irányítottá kell válnia 
• elore kell haladnia az oktatási szintu interdiszciplináris megvitatásban 
• elo kel terjesztenie a további minoségellenorzést és minoségtámogatást   
• elo kel terjesztenie a további minoségi oktatási kutatómunkát.  
 
A www.inter-uni.net honlapon további információt talál az EU-inter-uni.net programról a 
természetgyógyításért és az és integratív orvostudományért. 
 

 

Kapcsolat: Chris Endler, tanfolyam koordinátor 
college@inter-uni.net, 0043 316 42 38 13 
Egyetemközi Foiskola az egészségért és  
fejlodésért         www.inter-uni.net 


