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TANTÁRGYFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ  

2018-19/2. félév 

 

Szociálpedagógia BA nappali és levelező, 

Közösségszervező BA nappali és levelező,  

Szociálpedagógia MA levelező (keresztfélév)  

 

I. A TANTÁRGYFELVÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1. Fontos időpontok:  

 Regisztrációs hét:  2019. január 28-tól 2019. február 1-ig 

 Tantárgyfelvétel:  2019. január 21-től 2019. január 27-ig  

 Kurzusfelvétel:  2019. január 28-tól 2019. február 1-ig (13 óráig!) 

2. A tantárgyfelvételre csak a fentebb jelzett időtartamban van lehetőség! Ezt követően 

a TO nem engedélyezi a tantárgyfelvételt.  

3. Azon felső éves hallgatók számára, akik tanulmányaik során tantárgyaik teljesítésében 

elmaradtak, a tantárgyfelvétel illetve vizsgakurzusok hirdetésének kérelmezése az 

eddigieknek megfelelően történik. Vagyis csak az írásban, a honlapról letöltött 

formanyomtatványon benyújtott kérvények kerülnek meghirdetésre.  

A formanyomtatvány letölthető az AHI honlapjáról:  

 http://www.nye.hu/appi/sites/www.nye.hu.appi/files/Intezet/nyomtatvanyok/TANTARG

YFELVETELIKERELEM_2018.pdf 

 Ennek megfelelően kérnénk a tantárgyfelvételi kérelmeket kitöltés után a tanszéki 

irodába (B/024 vagy B/025-ös szoba) 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, ezután kerül sor a tárgyak 

meghirdetésére olyan létszámban, mint ahányan azt kérvényezték. A jogtalanul 

belépőket kitöröljük a listáról! 

 Kérjük, ellenőrizzék, be vannak-e fizetve az elmaradt díjak, amely miatt nem 

lehetséges a tárgyfelvétel! 

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

vagyis a regisztrációs hét lezárásáig.  

4. A tantárgyfelvételi kérelmek benyújtása előtt kérnénk azon hallgatókat, akik régebben 

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. A tájékozódáshoz használják a 

 http://www.nye.hu/tanulmanyi_tajekoztato mintatanterveit. A többletkreditek felvételét a 

TVSZ bünteti!!!  

http://www.nye.hu/tanulmanyi_tajekoztato
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5. A Nyíregyházi Egyetem honlapjára a megszokott módon rövidesen felkerül a levelezős 

képzés írott formátumú konzultációs beosztása, amely a dátummal jelzett állapotokat 

tükrözi. Ezért kérnénk a levelezős hallgatókat, hogy a kényelmetlenségek elkerülése 

érdekében a konzultációkra való indulás előtt ellenőrizzék a Neptun üzeneteiket, 

mert az esetleges változásokat minden esetben ezen az úton juttatjuk el Önökhöz.  

6. Rektori utasításra sem az órák időpontjának módosítására, sem a kijelölt termek 

megváltoztatására nincs lehetőségünk, ezért ilyen kéréseket nem tudunk teljesíteni.  

7. A nappali tagozatos hallgatók ne feledkezzenek meg a kötelező testnevelésről, illetve 

mind a nappali, mind a levelező tagozatos hallgatók vehetnek fel „C típusú” tárgyat az 

egyetem kínálatából, ha van szabad kapacitásuk. Összesen 10 kreditnyit kell teljesíteni a 

tanulmányok során. A C tárgyak listája megtalálható az egyetemi tanulmányi 

tájékoztatóban: http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50) 

oldalon is. Újdonság, hogy ebben a tanévben több, az intézet által hirdetett „C” tárgy is 

meghirdetésre kerül, ezek:  

 CB3317: Szociális segítés nevelési, oktatási intézményekben (Nyilas Orsolya) 

 CB3314: Tanulás-módszertan (Sebestyén Krisztina) 

 CB3320: Hogyan írjunk szakdolgozatot (Tóthné dr. Kerülő Judit)  

 és két új lehetőség:  

 CB3340: Bűnmegelőzés az iskolában (Dr. Szoboszlay György), 

tömbösítve, külső szakemberekkel 

 CB3341: Tanítsunk Magyarországért! (Dr. Baracsi Ágnes, Bodnárné dr. 

Kis Katalin, Dr. Márton Sára, Dr. Hollósi Hajnalka) 4 csoportban, 

pályázat keretében, megadott feltételekkel, lásd erről bővebben: egyetemi 

honlap, és HÖT oldala 

8. A képzésben továbbra is érvényes, hogy a tréning jellegű tárgyak teljesítésének 

feltétele a tréningen való részvétel, amely más módon nem pótolható. Ezt a 

tárgyaknál külön jelezzük.  

 

I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ) ÉS A 

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ) SZAKOS HALLGATÓK 

TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 A tantárgyak felvételére csak a I/1 pontban jelzett időtartamban van lehetőség. A 

második féléves tárgyak felvételét nem kell kérelmezni, hanem a mintatantervben 

szereplőket a NEPTUN-felületről a saját hallgatói kóddal fel kell venni. Ezt követően 

ellenőrizzék, hogy minden tárgy felvételre került-e.  

 A tantárgyfelvételnél az új mintatantervek érvényesek (2018/19-es tanév képzési 

programja) amelyek letölthetők a 

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50 oldalról is. 

 Nappali tagozaton, ha az előadáshoz társul szeminárium, akkor mind az előadást, mind 

pedig a szemináriumot egyidejűleg fel kell venni.  

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50
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 Javasoljuk, hogy felsőbb évfolyamok tárgyait ne vegyék fel, mert azok a haladás 

ütemében kerülnek meghirdetésre a következő félévekben, és az egyéni igényekre, 

lemaradásokra a későbbiekben nem tudunk tekintettel lenni.  

 Levelezős hallgatók az „L” végződéssel vegyék fel a tárgyakat, esetükben a tárgyak csak 

egyszer szerepelnek.  

 A 2. félév tárgyai:  

o Szociálpedagógia BA alapszakon:  

  
Tárgy neve  kódja NA kódja LA 

Környezet és ember BAI0002 BAI0002L 

Fejlődéslélektan (elmélet és módszertan) BAI0005 BAI0005L 

Nevelés és oktatásszociológia BAI0130 BAI0130L 

Társadalom és szociálpolitika BAI0135 BAI0135L 

Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata BSP1203 BSP1203L 

Életkorok pedagógiája  BAI0122 BAI0122L 

Társadalomtudományi kutatások 

módszertana 

BSP1205 BSP1205L 

Szakmai identitás fejlesztése (önismeret)* BSP1206 BSP1206L 

Gyermek és ifjúságvédelem BAI0124 BAI0124L 

C tárgy (elsősorban az intézeti kínálatból) CB-s kóddal   

(*a tárgy teljesítésének feltétele a tréningen való részvétel) 

 

o Közösségszervezés BA alapszakon: 

 

Tárgy neve  kódja NA kódja LA 

Digitális alkalmazások BAI0001 BAI0001L 

Társadalomtudományi kutatások 

módszertana 

BKS1205 BKS1205L 

Művelődéstörténet II.  BKS1206 BKS1206L 

Művelődésszociológia BKS1207 BKS1207L 

A kultúra jogi szabályozása BAI0044 BAI0044L 

Szociálpszichológia BKS1208 BKS1208L 

Közösségfejlesztés I.  BKS1209 BKS1209L 

Projektmenedzsment BAI0021 BAI0021L 

Szakmai gyakorlat I.  BKS1210 BKS1210L 

C tárgy (intézeti kínálatból) CB-s kóddal  

 

 Az 2018/19-es mintatantervekben szereplő BAI kódú, úgynevezett közös tárgyak 

felvételére az előző félév szabályai érvényesek. Azaz a közös tárgyakat a hallgatók más 

csoportokkal összevonva, - többségében nagylétszámú - előadásokon hallgatják. Ha csak 

előadása van a tárgynak, akkor mindenkinek az előadást fel kell felvennie, ha 

szeminárium is tartozik a képzéshez, és a szemináriumi csoportnál nincs külön jelölve a 

szak, akkor a hallgató azt választhatja, amelyiket az egyéni órarendjébe jobban be tudja 

illeszteni. Ha jelölik a szakot, akkor csak azt lehet felvenni, amilyen tanulmányokat a 

hallgató folytat. Értelem szerűen csak egy előadást, és - ha van -, egy szemináriumot kell 

választani. Ha ugyanabból a tárgyból több is meghirdetésre kerül a fentebb leírtak alapján 

kell eljárni.   
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 A két kötelező BAI-s tárgy (Környezet és ember, Digitális alkalmazások) 

folyamatosan meghirdetésre kerülnek, így ha valaki nem fér be ebben a félévben sem  a 

megjelölt kurzusra, a következő félévekben is fel tudja venni majd a tárgyakat.  

 Az 1. évf. Közösségszervező BA szakon a Szakmai gyakorlat (BKS1116) tárgyra 

vonatkozó követelményeket (ideje, helyszínei, elvégzendő feladatok) a gyakorlatvezető 

tanár Dr. Drabancz Róbert tisztázza majd a csoporttal. Ne feledkezzenek meg a kurzust 

felvenni.  

 Az 2018/19-as mintatantervekben szerepelnek C kódú, úgynevezett választható tárgyak. 

A hallgató az intézmény és most intézeti kínálatból is szabadon választhatja bármelyik 

tárgyat (lásd I. 7 pont.) A teljes képzés alatt 10 kredit C tárgyat kell teljesíteni. .  

 

II. ÉVES KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS ALAPSZAKOS HALLGATÓK 

TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 Fontos: A 4. félévtől van lehetősége a hallgatóknak a szakirányuknak megfelelő tárgyak 

hallgatására. Nappali tagozaton a teljes csoport a „humánfejlesztési szakirány” kurzusait 

tudja felvenni, és ezek is vannak meghirdetve.  

 A levelező képzésben viszont két szakirányt indítunk, a humánfejlesztés (BKH 

kódúak) és kulturális közösségszerevezés (BKK kódúak) szakirányt, mivel erre a két 

szakirányra adták be a jelentkezésüket. A későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében 

tantárgyfelvétel előtt kérném a levelezős hallgatókat, ellenőrizzék, hogy a felvételijük 

során melyik szakirányt választották, mert csak azon a szakirányon meghirdetett 

tárgyakat lehet felvenniük a közös tárgyakon túl. Ezt a TO ellenőrizni fogja, és 

hibás tárgyfelvétel esetén a kurzus teljesítését nem fogadja el.  

Ez alapján a következő tárgyak kerültek meghirdetésre 

 

Tárgy neve  Humánfejl. Kulturális 

közösségszerv. 

Oktatási képzési rendszerek* BKS1217L BKS1217L 

Karriertervezés* BKS1218L BKS1218L 

Menedzsment* BAI0029L BAI0029L 

„C tárgy” az intézmény kínálatából*   

Munkaerőpiaci ismeretek BKH2201L ----------------- 

Nevelés és oktatásszociológia  BAI0130L ----------------- 

Korszerű tanulási, tanítási ás oktatási módszerek a felnőttképz. BKH2203L ----------------- 

Szervezeti magatartás BKH2204L ----------------- 

Marketingkommunikáció BKH2205L ----------------- 

Kisebbségszociológia ----------------- BAI016L 

Helyi médiarendszerek ----------------- BAI0047L 

Helytörténet ----------------- BKK2202L 

Animációelmélet ----------------- BKK2203L 

Etika ----------------- BAI0017L 

* Mindkét szakirány kötelező tárgyai 

 

 Az 5. féléves (Szakmai gyakorlat III), 160 órás gyakorlatról, amely a nyári időszakban 

(2019. május-augusztus) is letölthető, külön tájékoztatást kapnak.  
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I. SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK TÁJÉKOZTATÓJA 

 

1. Fontos időpontok:  

 Regisztrációs hét:  2019. január 28-tól 2019. február 1-ig 

 Tantárgyfelvétel:  2019. január 21-től 2019. január 27-ig  

 Kurzusfelvétel:  2019. január 28-tól 2019. február 1-ig (13 óráig!) 

2. A tantárgyfelvételre csak a fentebb jelzett időtartamban van lehetőség! Ezt 

követően a TO nem engedélyezi a tantárgyfelvételt.  

3. A Nyíregyházi Egyetem honlapjára és a tanszéki faliújságra rövidesen kikerül a 

levelezős képzés írott formátumú konzultációs beosztása, amely a dátummal jelzett 

állapotokat tükrözi. Mivel sem ebben, sem a Neptunban regisztrált órarendben a 

rendszer lezárása után már nincs módunk javítani (csak a faliújságon!), ezért kérnénk a 

hallgatókat, hogy a kényelmetlenségek elkerülése érdekében a konzultációkra való 

indulás előtt ellenőrizzék a Neptun üzeneteiket, mert az esetleges változásokat 

minden esetben ezen az úton juttatjuk el Önökhöz.  

4. Rektori utasításra sem az órák időpontjának módosítására, sem a kijelölt termek 

megváltoztatására nincs lehetőségünk, ezért ilyen kéréseket nem tudunk 

teljesíteni.  

5. A képzés első félévében a mintatanterv ajánlásának megfelelően már lehetőség van az 

intézményi kínálatból szabadon választható „C” tárgy hallgatására. A szak 

mintatanterve szerint a Szociálpedagógia MA szakon a „C” tárgyakból összesen 6 

kreditet kell teljesíteni a tanulmányok során, azaz a 4 félév alatt. Ebben a tanévben 

intézeti szinten is kerültek C tárgyak meghirdetésre (lásd I/7 pontban felsoroltak), de a 

hallgató egyéni érdeklődése alapján bármelyik szabadon választott kurzust teljesítheti. 

A „C” tárgyak listája megtalálható az egyetemi tanulmányi tájékoztatóban is 

http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50 

 

A félév tárgyai a következők, más tárgyak felvételére nincs szükség: 

Tárgy neve  kódja 

Statisztika MSP1101L 

Kisebbségszociológiai kutatásmódszertan  MSP1102L 

Vezetéslélektan  MSP1103L 

Modern társadalomelméletek MSP1104L 

Szociális etika  MSP1105L 

Modern irányzatok a neveléstudományban MSP1106L 

A szociálpedagógia elméletei MSP1107L 

Társadalom és szociálpolitika MSP1108L 

A deviancia szociológiai elméletei MSP2102L 

„C tárgy” az intézmény/intézet kínálatából CB-s kóddal  
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MUNKATAPASZTALAT BESZÁMÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

FONTOS VÁLTOZÁS AZ ELJÁRÁSBAN 

 A munkatapasztalat beszámítására továbbra is a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának 6 §. 12 pontja az iránymutató. 

(http://www.nyf.hu/sites/default/files/u5/EGYEB_INFORMACIOK/adminisztracio/szabaly

zatok/3_tanulmanyi_es_vizsgaszabalyzat.pdf). 

Ennek megfelelően kérnénk, hogy a hallgató juttassa el kérvényét a KÁB- hoz 

(Kreditátviteli Bizottsághoz) a TVSZ-ben előírt dokumentumokkal alátámasztva a 

regisztrációs héten. 

 Az eljárási folyamat akkor zárul eredményesen, ha a validációs kérelmet a szakfelelős 

véleményezi és a határozatot a KÁB meghozza. Ehhez a hallgatónak vagy a kérelem 

leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a regisztrációs hét utáni harmadik héten be 

kell nyújtania a gyakorlati terepnaplóját a szak gyakorlataira vonatkozó 

előírásoknak megfelelően a szakfelelősnek, illetve a gyakorlati képzésért felelős 

oktatónak. Az előírások szakonként és gyakorlatonként megtalálhatók a 

http://www.nye.hu/appi/node/147 oldalon. 

 Szociálpedagógia szakon, mivel a képzés 7 féléves, a tanulmányok ideje lerövidíthető 

abban az esetben, ha a hallgató a munkatapasztalat beszámítását kéri. Ehhez a 3. 

évfolyamos hallgatónak a regisztrációs héten le kell adnia a fentebb leírt elvárásoknak 

megfelelően a kérelmet, valamint a jelzett határidőig a terepnaplót. Így a képzés zárására 

és a záróvizsga letételére a tanulmányi követelmények teljesítése és a teregyakorlati 

validáció elfogadása mellett már a 2018/19/2 félvének végén van lehetőség.  

 Közösségszervezés BA szakon egyidejűleg, egy kérelemben is benyújtható mind a 

Szakmai gyakorlat II (80 órás), mind pedig a Szakmai gyakorlat III (160 órás) 

gyakorlatot kiváltó munkatapasztalat beszámítására irányuló validációs kérelem. Ez 

esetben a kérelmezőnek a fentebb felsorolt feltétek teljesítése mellett egyidejűleg be kell 

nyújtania mindkét gyakorlati naplóját, amelynek tartalmi és formai elvárásai 

megtalálhatók a http://www.nye.hu/appi/node/147 oldalon. 

 

Egyéni problémáikat, kérdéseiket e-mailben is eljuttathatják hozzám a megadott e-mail címre, 

míg a tanszéki ügyintézés Pokoraczki Ildikó igazgatási ügyintéző kolléganő segítségével 

(szobaszám: B/024, telefon:42/599-400/2257) a megszokott módon zajlik munkanapokon 8-

15 óra között, pénteken 13 óráig. 

 

Üdvözlettel:  

Dr. Baracsi Ágnes PhD, (baracsi.agnes@nye.hu) 

AHI, Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék 

vezetője 

http://www.nyf.hu/sites/default/files/u5/EGYEB_INFORMACIOK/adminisztracio/szabalyzatok/3_tanulmanyi_es_vizsgaszabalyzat.pdf
http://www.nyf.hu/sites/default/files/u5/EGYEB_INFORMACIOK/adminisztracio/szabalyzatok/3_tanulmanyi_es_vizsgaszabalyzat.pdf
http://www.nye.hu/appi/node/147

