
Foglalkoztatási terv 

MAD1108L Pályatervezés  

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 

Tantárgy kódja MAD1108L 

Meghirdetés féléve 1 

Kredit 5 

Heti kontakt óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

0+3 

Félévi követelmény gyak jegy 

 

  

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag 

1.alk 

 

Karrier fogalma, típusai 

Karrierperiódusok 

Munkaerő-piaci tendenciák 

Legkeresettebb szakmák-hiányszakmák 

Iskolai végzettség hatása a karrierre 

2.alk 

Szakmai karrier tervezése, 

önmenedzselés 

Önismeretszerzés módjai 

A pályaorientáció és pályakorrekció 

kérdése és problémái 

3.alk. 

Beilleszkedés a munkahelyi környezetbe 

A beilleszkedést befolyásoló tényezők 

Egyéni interakciók és a csoport 

 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 



 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során egy zárthelyi dolgozat és egy projektmunka 

elkészítése. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:  
A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat és egy projektmunka érdemjegyeinek átlaga 

határozza meg. Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen 

gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges 

 

 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

 

  



Foglalkoztatási terv 

BKS1113L Lokális társadalomismeret    

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 

Tantárgy kódja BKS1113L Lokális 

társadalomismeret 

Meghirdetés féléve 3 

Kredit 3 

Heti kontakt óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

1+2 

Félévi követelmény gyak jegy 

 

  

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag 

1.alk 

Egyenlőtlenségek a társadalomban 

Társadalmi rétegződés 

A magyar társadalom szerkezete 

A helyi társadalom jellemzői 

A helyi problémák feltérképezési 

lehetőségei 

2.alk 

Az ifjúság társadalmi helyzete 

Települések közti különbségek 

A közösségek megismerésének közösség 

alapú feltáró módszerei 

Településfejlesztés 

A modern társadalom konfliktusai 
 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során egy zárthelyi dolgozat és egy projektmunka 

elkészítése. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:  



A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat és egy projektmunka érdemjegyeinek átlaga 

határozza meg. Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen 

gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges 

 

 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

 

 

  



Foglalkoztatási terv 

BKS1113 Lokális társadalomismeret    

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 

Tantárgy kódja BKS1113 Lokális társadalomismeret 

Meghirdetés féléve 3 

Kredit 3 

Heti kontakt óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

1+2 

Félévi követelmény gyak jegy 

 

  

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag 

1. Bevezetés 

2. Egyenlőtlenségek a társadalomban 

3. Társadalmi rétegződés 

4. A magyar társadalom szerkezete 

5. A helyi társadalom jellemzői 

6. ZH 

7. 
A helyi problémák feltérképezési 

lehetőségei 

8. Az ifjúság társadalmi helyzete 

9. Települések közti különbségek 

10. 
A közösségek megismerésének közösség 

alapú feltáró módszerei 

11. Településfejlesztés 

12 A modern társadalom konfliktusai 

13 ZH2 

14.  Összefoglalás 
 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során a 6. héten és a 13. héten zárthelyi dolgozat. 

 

 



Az érdemjegy kialakításának módja:  
A félévi gyakorlati jegyet két zárthelyi dolgozat és egy projektmunka érdemjegyeinek átlaga 

határozza meg. Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen 

gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges 

 

 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

 

 

  



Foglalkoztatási terv 

BAI0127L Kommunikációs készségfejlesztés       

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 

Tantárgy kódja BAI0127L Kommunikációs 

készségfejlesztés 

Meghirdetés féléve 1 

Kredit 3 

Heti kontakt óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

0+2 

Félévi követelmény gyak jegy 

 

  

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag 

1. alk 

Kommunikáció fogalma, funkciói, típusai 

Verbális, nonverbális kommunikáció 

Szervezeti kommunikáció 

Előadás, értekezlet, tárgyalás 

A kommunikáció hatékonyságát és 

eredményességét befolyásoló tényezők 

bemutatása 

2. alk. 

Illem viselkedéskultúra az üzleti életben  

Írásbeli kommunikáció 

Szóbeli kommunikáció 

Kultúraközi kommunikáció 

Kommunikáció digitális környezetben 

Összefoglalás, prezentációk értékelése 
 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során egy zárthelyi dolgozat és egy beadandó 

feladat elkészítése. 

 

 



Az érdemjegy kialakításának módja:  
A félévi gyakorlati jegyet két zárthelyi dolgozat és egy prezentáció érdemjegyeinek átlaga 

határozza meg. Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen 

gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges 

 

 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

 

 

  



 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

BAI0041L Szociológia     Heti óraszám:  2+0  előadás   Kredit: 3 

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag 

1. 

konzultáció. 

Társadalomtudományok kialakulása 

A szociológia előfutárai, és alapítói (Comte, Weber, 

Durkheim), Karl Marx munkássága 

Társadalomszerkezet és rétegződésvizsgálatok (Ferge 

Zs, Kolosi T, Szelényi I.) 

Egyenlőtlenség, szegénység Magyarországon 

2. 

konzultáció 

A társadalmi csoport, csoportkutatások, szerep, 

szereptípusok presztizs-és hatalmi viszonyok a 

csoporton belül. 

Deviáns viselkedés 

A család, mint szocializációs közeg 

Oktatás 

A település társadalmi jelenségei 

 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

  Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során a egy zárthelyi dolgozat és egy beadandó 

feladat elkészítése dolgozat. 

 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:  
 

A félévi gyakorlati jegyet egy zárthelyi dolgozat és egy beadandó feladat érdemjegyeinek 

átlaga határozza meg. Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen 



gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 
 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

két zárthelyi dolgozat legalább 51%-os teljesítése.  

 

 

A kollokvium típusa: írásbeli   

  Írásbeli vizsga anyaga: fogalmak, elméletek 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

 

  



Foglalkoztatási terv 

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 

Tantárgy kódja BAI0041 Szociológia 

Meghirdetés féléve 1 

Kredit 3 

Heti kontakt óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

2+0 

Félévi követelmény kollokvium 

 

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag Számonkérés, 

gyakorlati feladat 

1. Társadalomtudományok kialakulása - 

2. 

A szociológia előfutárai, és alapítói 

(Comte, Weber, Durkheim), Karl Marx 

munkássága 

- 

3. 

Társadalomszerkezet és 

rétegződésvizsgálatok (Ferge Zs, Kolosi 

T, Szelényi I.) 

- 

4. 
Egyenlőtlenség, szegénység 

Magyarországon 
- 

5. 

A társadalmi csoport, csoportkutatások, 

szerep, szereptípusok presztizs-és hatalmi 

viszonyok a csoporton belül. 

- 

6. ZH1. Zárthelyi dolgozat 

7. Kultúra és szocializáció - 

8. A család, mint szocializációs közeg - 

9. Deviáns viselkedés  

10. Oktatás - 

11. A település társadalmi jelenségei - 

12 Gazdaság és Szervezet - 

13 ZH2. Zárthelyi dolgozat 

14.  Összefoglalás - 
 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

  Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

 

 



Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során a 6. héten és a 13. héten zárthelyi dolgozat. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:  
 

A félévi gyakorlati jegyet két zárthelyi dolgozat érdemjegyeinek átlaga határozza meg. 

Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen gyakorlati jeggyel 

zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 
 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

két zárthelyi dolgozat legalább 51%-os teljesítése.  

 

 

A kollokvium típusa: írásbeli   

  Írásbeli vizsga anyaga: fogalmak, elméleteK 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

  



Foglalkoztatási terv 

BAI0127 Kommunikációs készségfejlesztés       

Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

 

Tantárgy kódja BAI0127 Kommunikációs 

készségfejlesztés 

Meghirdetés féléve 1 

Kredit 3 

Heti kontakt óraszám 

(előadás+gyakorlat) 

0+2 

Félévi követelmény gyak jegy 

 

  

 
Féléves tematika: 

 

 

Hetek 

száma 

Tananyag Számonkérés 

1. Bevezetés  

2. Kommunikáció fogalma, funkciói, típusai gyakorlati feladatok 

3. Verbális, nonverbális kommunikáció gyakorlati feladatok 

4. Szervezeti kommunikáció gyakorlati feladatok 

5. Előadás, értekezlet, tárgyalás gyakorlati feladatok 

6. ZH Zárthelyi dolgozat 

7. 

A kommunikáció hatékonyságát és 

eredményességét befolyásoló tényezők 

bemutatása 

szituációs játékok 

8. Illem viselkedéskultúra az üzleti életben  gyakorlati feladatok 

9. Írásbeli kommunikáció gyakorlati feladatok 

10. Szóbeli kommunikáció gyakorlati feladatok 

11. Kultúraközi kommunikáció gyakorlati feladatok 

12 Kommunikáció digitális környezetben gyakorlati feladatok 

13 ZH2  

14.  Összefoglalás, prezentációk értékelése  
 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mérték a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető. (TVSZ 8§1.) 

 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A félév során a 6. héten és a 13. héten zárthelyi dolgozat. 

 



 

Az érdemjegy kialakításának módja:  
A félévi gyakorlati jegyet két zárthelyi dolgozat és egy prezentáció érdemjegyeinek átlaga 

határozza meg. Amennyiben legalább az egyik elégtelen minősítésű, a félév elégtelen 

gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges 

 

 

 

 

Barabásné Dr. Kárpáti Dóra 

főiskolai docens 

 

 

 


