
BEMUTATKOZIK A SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) 

A képzés sajátosságai:  

 Képzési idő: 4 félév (120 kredit) 

 A mesterképzési szak megnevezése: szociálpedagógia: (Social Pedagogy) 

 Szakképzettség megnevezése: okleveles szociálpedagógus (Social Pedagogue) 

 Képzési forma: 

o teljes idejű (nappali) képzés 

o részidejű (levelező) képzés 

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok 

 szociálpedagógia alapképzési szak (BA), 

 szociális munka alapképzési szak (BA), 

 szociálpedagógia főiskolai szak, (1993. évi LXXX. törvény szerinti) 

 általános szociális munkás szak (1993. évi LXXX. törvény szerinti) képzettséggel 

való rendelkezés. 

2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 

 azok az alap és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad. 

 a megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való 

belépés minimális feltételei: 

o A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges 

minimális kreditek száma 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából 

releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint: 

 pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit; 

 pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit; 

 szociológia témakörökből legalább 12 kredit; 

 egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 

kredit. 

o A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni a fentebb felsorolt megosztásban. 

o A hiányzó krediteket a mesterképzéssel egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell 

megszerezni, a kreditpótlás a képzési időt nem növeli. 

 

A szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 motivációs beszélgetés, 

 szociális problémaszituációk elemzése,  

 

A szociálpedagógia mesterképzés (MA) szakmai jellemzői 
Tudományágak, szakterületek, amelyből a szak felépül: társadalomtudományi kutatás 

elmélete és gyakorlata; szervezés- és vezetéselmélet; szociológia és társadalomismeret; 

etika; pszichológia; pedagógia; szociálpedagógia, szociális munka elmélete és módszertana; 

társadalom és szociálpolitika. 

  



 

Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél szükséges. 

 

A szakmai gyakorlat követelményei 
A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, szociálpedagógiai 

színtereken végzett kutatási terv alapján, az oktató közvetlen irányítása mellett. 

 

A szociálpedagógia mesterképzési szak képzési célja 
A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a 

személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a 

köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben 

történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti 

ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági 

korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a 

hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. 

Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a 

demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális 

kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel 

rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy 

csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és 

szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik 

doktori képzésben történő folytatására. 

 

A szociálpedagógia mesterképzési szak képzési és kimeneteli követelményei:  

a szak részletes leírása megtalálható:  

 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 

 (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600018.EMM&timeshift=fffffff4

 &txtreferer=00000001.TXT) 

 

FONTOS 

Mivel a felsőoktatási intézményekbe történő felvételi időszak lezárult, a Nyíregyházi 

Egyetemen a 2018 szeptemberében induló képzésre csak a pótfelvételi időszakában 

lehet jelentkezni. A felvételivel kapcsolatos részletes tájékoztatást rövidesen 

közzétesszük honlapunkon. Kérjük, látogasson el hozzánk újra!  
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