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2016-17/2. FÉLÉV 

 

Szociálpedagógia BA nappali és levelező, valamint Szociális és ifjúsági munka 

felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatók számára 

 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1. Azon felsőbb éves hallgatók, akik elmaradtak valamelyik tantárggyal 

„tantárgyfelvételi kérelemben” kérvényezhetik a tárgyhirdetést. Csak az írásban 

a Szociálpedagógia Intézeti Tanszékre eljuttatott kérvények kerülnek 

meghirdetésre. A formanyomtatvány letölthető az APPI honlapjáról az 

oktatás/letölthető oktatási anyagok és nyomtatványok /adminisztráció/ 

tantárgyfelvételi_ kérelem_ 2016 pdf helyről.- 

 Ennek megfelelően kérnénk a tantárgyfelvételi kérelmeket kitöltés után a 

tanszéki irodába Pokoraczki Ildikóhoz személyesen eljuttatni. A kéréseket 

elbíráljuk (annak jogosságát nem vizsgáljuk - tehát a kérelmező hallgatónak 

tudnia kell, jogosult-e a vizsgázásra, tantárgyfelvételre. A bírálat így 

elsősorban arra vonatkozik, hogy van-e az intézetnek kapacitása a tárgy 

hirdetésére, illetve abban a félévben teljesíthető-e a vizsga vagy a tantárgy). A 

hallgatót erről szükség esetén a Neptunon keresztül e-mailben tájékoztatjuk, 

illetve a tárgyhirdetés ténye a Neptunban nyomon követhető. 

 Beérkezett kérvényeket érkezési sorrendben dolgozzuk fel, ez után kerül sor a 

tárgyak meghirdetésére olyan létszámban, mint ahányan azt kérvényezték. 

Figyelem!! A jogtalanul belépőket kitöröljük a listáról! 

 A meghirdetés után a hallgató feladata a tárgyfelvétel a megadott határidő alatt, 

vagyis a regisztrációs hét lezárásáig.  

 Tájékoztatás: a TVSZ alapján vizsgakurzust akkor lehet a NEPTUNBAN 

hirdetni, ha a vizsgával záruló tantárgy előadásain korábbi tanulmányai során a 

hallgató részt vett, de sikertelen vizsga miatt kényszerül az adott tantárgy 

ismételt felvételére. Gyakorlati jeggyel záródó tárgy vizsgakurzusként nem 

hirdethető! 

2. A tantárgyfelvételre Hallgatói Szolgáltató Központ tájékoztatása alapján 2017. 

január 23-február 3 között van lehetőség, de órarend csak január 30 után lesz 

elérhető. A megadott határidő után nincs mód a tantárgyfelvételre.  

3. A tantárgyfelvételi kérelmek benyújtása előtt kérném azon hallgatókat, akik régebb óta 

vannak a rendszerben, ellenőrizzék a tárgyfelvételük jogosságát, továbbá számoljanak 

utána hogy az adott tárgyakból (ez a „B” és C” tárgyakat érinti elsősorban) megfelelő 

mennyiségű kreditet vettek-e fel. Ez „B” tárgyaknál 24 kr, „C” tárgyaknál 10 kr. a 

teljes tanulmány során. A többletkreditek felvételét a TVSZ bünteti!!!  

4. Az Egyetem és az APPI honlapjára 2017. január végén fog felkerülni a levelezős 

hallgatók konzultációs beosztása, amely a dátummal jelzett állapotokat tükrözi. Ezért 

kérnénk a levelezős hallgatókat, hogy a kényelmetlenségek elkerülése érdekében a 

konzultációkra való indulás előtt nézzék meg a Neptun üzeneteiket, mert az esetleges 

változásokat minden esetben ezen az úton tudjuk csak eljuttatni Önökhöz.  

5. A Szociálpedagógia BA nappali tagozatos hallgatók ne feledkezzenek meg a kötelező 

testnevelésről, illetve aki akar, kereshet „C típusú” tárgyat az Egyetem kínálatából. A 



tárgyak listája megtalálható az Egyetem tanulmányi tájékoztatójában. Sajnos saját 

erőből most sem nem tudunk C tárgyat hirdetni, amiből összesen 10 kreditnyit kell 

teljesíteni a tanulmányok során.  

 

 

II. SZAKI TÁJÉKOZTATÓK 

 

I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT) 

 A tantárgyfelvételnél a Tanulmányi Tájékoztató (2016/2017-es tanévtől) 

mintatantervének második félévére vonatkozó tárgyakat vegyék fel. A mintatanterv 

megtalálható a http://ttajekoztato.nye.hu/mintatanterveks/kepzes_targyai/50/15 

oldalon. 

 A megszokottaknak megfelelően nappali tagozaton ha az előadáshoz társul 

szeminárium, akkor mind az előadást, mind pedig a szemináriumot egyidejűleg fel kell 

venni. Levelező tagozaton csak egy formában van hirdetve „L” végű kódokkal. 

 Néhány tárgy esetében nem csak előadás+szeminárium, hanem gyakorlat is tartozik a 

tárgyhoz. Így mindkét kóddal jelölt tárgyat fel kell venni (levelezőn e tárgyak kódja 

végén szerepel az „L” jelzés is. Ezek:  

o SPB1208 (Egyéni esetkezelés…) + SPB1227 (Egyéni esetkezelés terep-

gyakorlat) 

o SPB1707 (Szociálpedagógia) + SPB1728 (Szociálpedagógia gyakorlat) 

 A 2. félév tárgyai: (levelezős hallgatók az „L” végződéssel végződőeket vegyék fel 

(12+1 darab) 

o Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata (SPB1208) 

o Egyéni esetkezelés terepgyakorlata (SPB12227)  

o Nevelésszociológia (SPB1308) 

o Filozófia (SPB1302) 

o Szociális gondoskodás története (SPB1401) 

o Társadalom és szociálpolitika (SPB1407) 

o Politológia (SPB1403) 

o Szociálpszichológia (SPB1501) 

o Gyermekek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése (SPB1509)* (* A 

tréningen való részvétel kötelező, más módon nem pótolható!) 

o Neveléselmélet és nevelésfilozófia (SPB1621) 

o Szociálpedagógia (SPB1707) 

o Szociálpedagógia gyakorlat (SPB1728) 

o Pedagógia-pszichológia modulzáró (SPB1110) Ezt a tárgyat most még nem 

tudják felvenni, hiába meg van hirdetve. A tárgyfelvétel csak akkor lehetséges, 

ha a vizsgához szükséges összes előfeltételt teljesítik. A vizsgához való 

hozzárendelést ez esetben a TO fogja a hallgató kérésére elvégezni. a tavaszi 

vizsgaidőszakban. Ennek kérvényezése majd a hallgató feladata. 

 

 

 

 

 

http://ttajekoztato.nye.hu/mintatanterveks/kepzes_targyai/50/15


II. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA NAPPALI TAGOZAT 

 

 Ne feledkezzenek meg a kötelező testnevelésről!  

 Mint fentebb jeleztük, saját erőből továbbra sem tudunk „C” tárgyat hirdetni, így aki 

tud, az Egyetem kínálatból választhat. 

 A Szociális munka modulzárót (SPB1111) csak abban az esetben tudják majd 

felvenni, ha az összes előfeltétele teljesül. Tehát hasonlóan a Pedagógia- Pszichológia 

modulzáróhoz, majd a TO-n személyesen kell kérvényezni, hogy rendeljék hozzá a 

vizsgakurzushoz. 

 

III. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA NAPPALI TAGOZAT 

 Mivel utolsó féléves tanulmányukat folytatják, feltétlen számolják meg a kreditjeik 

számát, ugyanis a 7. féléves összefüggő gyakorlatra csak az mehet, aki tanulmányait 

lezárta, azaz a 180 kreditet teljesítette (ez alól kivétel lehet a Szakdolgozat II 

kreditszáma)  

 A meghirdetett B tárgyak mindegyikét (12 kredit) fel kell venniük, ezek:  

o Gyermekvédelmi ismeretek (SPB2225, SPB2225L) 

o Gyermekvédelmi gyakorlat (SPB2224, SPB2224L) (45 órás gyakorlat) 

o Szociálterápiás szerepjáték (SPB2104, SPB2104L) 

o Multikulturális nevelés (SPB2122, SPB2122L)  

o Drámapedagógia (SPB2202, SPB2202L)  

 A Szakdolgozat II (SPB2402, SPB2402L) tárgyat is vegyék fel. A Szakdolgozatot 

viszont nem szükséges ebben a félévben benyújtani, elég csak a 7. félévben. 

Természetesen mivel gyakorlati jegyes tárgyról van szó, a konzulens tanár közli a 

gyakorlati jeggyel kapcsolatos elvárásait.  

 

7. FÉLÉVES GYAKORLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 Nappali és levelező tagozaton az SPB1003, SPB1003L (Intenzív szociálpedagógia 

gyakorlat) nincs hirdetve, és nincs is órarendbe jelenleg beállítva-mivel ilyen 

évfolyamunk ebben a tanévben a mintatanterv szerint nincs. A lemaradók 

kérvényezhetik a I. pontban leírt módon a kurzus meghirdetését, amennyiben az 

előfeltételeket teljesítették. Ez esetben kerül csak a gyakorlat meghirdetésre. A 

gyakorlatvezető tanár a regisztrációs héten a Neptunon keresztül e-mailben jelzi, 

mikor és hol kerül sor a gyakorlattal kapcsolatos rövid megbeszélésre, amelyen 

mindenkinek kötelező részt venni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI 

SZAKKÉPZÉS, NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 

 A tantárgyak felvételére csak a fentebb jelzett időpontban van lehetőség, kérjük, 

figyeljenek erre.  

 A szak mintatanterve megtalálható a http://www.nyf.hu/tanulmanyit/15-

16/felsooktatasi//szocialis/halo.pdf oldalon! 

 Első évfolyamon kérjük, hogy csak a második félévre vonatkozó tárgyakat vegyék fel. 

(9 db) Levelező tagozaton az „L” végű kódokkal ellátott tárgyakat kell felvenni.  

Ezek:  

o Munkaerőpiaci ismeretek (FKF1203) 

o Társadalomismeret II. (SPF1201) 

o Társadalomtudományi kutatások (SPF1202) 

o Társadalom és szociálpolitika (SPF1203) 

o A szociális professzió alapjai (SPF1204) 

o Szociálpszichológia (SPF1205) 

o EU. intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolata (SPF1206) 

o Multikulturális nevelés etnikai és vallási dimenziói (SPF1207) 

o Ifjúságpolitika és ifjúsági közművelődés (SPF1208) 

 Azok, akik kapacitás hiányában nem tudták teljesíteni az előző félévben a FOSZK 

idegennyelvi órákat (FKF1104, FKF1104L), most vegyék fel a tárgyat, és keressék az 

Idegennyelvi Oktartó és Vizsgáztató Központot. Akik teljesítették, rájuk nem 

vonatkozik a tárgyfelvétel. 

 Nappali tagozaton az FKF1203 (Munkaerőpiaci ismeretek) tárgy előadásaiból értelem 

szerűen csak egyet kell kiválasztani. Levelezős hallgatók esetében a központi tárgyak 

sávban vannak beállítva, itt is lehetséges, hogy több ugyanolyan kurzus kerül 

meghirdetésre. Ha nincs szakra vonatkozó megkötés, bármelyik választható. Ha jelzik, 

kiknek tartják az órákat, akkor csak a szaknak megfelelő időpontot kell felvenni.  

 

II. ÉVFOLYAM SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI 

SZAKKÉPZÉS, NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 

 

 Az SPF1401, SPF1401L kódú Összefüggő gyakorlat tárgyat fel kell venni.  

 FONTOS! Csak az mehet gyakorlatra, akinek az összes elméleti tárgyból 

érdemjegye van. A párhuzamos tantárgyfelvételt a TVSZ nem engedélyezi! 

 

A tanszéki adminisztráció a megszokott módon, minden nap 8-15 óra között, pénteken 

13 óráig áll a hallgatók rendelkezésére. Egyéni kérdésekkel a megadott e-mail címen 

kereshetnek.  
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