
KÖVETELMÉNYEK 
 
2016-2017. 1.félév 
 
Tantárgy neve Szociális hatékonyság csoportban 
Tantárgy kódja  SPB1503 
Meghirdetés féléve 3. 
Kreditpont: 2 
Félévi óraszám (elm.+gyak.): 0+26  
Félévi követelmény Minősített aláírás 
Előfeltétel (tantárgyi kód) - 
Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár 
Tantárgy oktatója Dr.Gernerné Kiss Ibolya  óraadó tanár 
Tantárgyfelelős tanszék kódja SP 
 
 
A követelmények szöveges lejegyzése 

— Az órák tréning jelleggel zajlanak. 

— A minősített aláírás teljesítésének feltétele a foglalkozáson való aktív részvétel. 
— A foglalkozáson való megjelenés és aktív részvétel esetén a minősítés: kiválóan 
megfelelt. 

— Hiányzás esetén a minősítés: nem felelt meg, a kurzus nem teljesítettnek 

minősül. 
— A kurzus más formában nem teljesíthető. 
 
 
Kötelező és ajánlott irodalom: 

Cseh-Szombathy László: A konfliktus fogalma.  In: A házastársi konfliktusok 

szociológiája 
Szociálpszichológia 

Kósáné Ormai Vera (1988): Személyiségfejlesztő játékok. Országos Közoktatási 
Intézet, Budapest 
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Tantárgy neve Szakmai identitás fejlesztése 

Tantárgy kódja  TKM1013  
Meghirdetés féléve 1. 
Kreditpont: 2 
Félévi  óraszám(elm.+gyak.): 0+26  
Félévi követelmény Minősített aláírás 
Előfeltétel (tantárgyi kód) - 
Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár 
Tantárgy oktatója Dr.Gernerné Kiss Ibolya  óraadó tanár 
Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 
 
 
A követelmények szöveges lejegyzése 

— Az órák tréning jelleggel zajlanak. 

— A minősített aláírás teljesítésének feltétele a foglalkozáson való aktív részvétel. 
— A foglalkozáson való megjelenés és aktív részvétel esetén a minősítés: kiválóan 
megfelelt. 

— Hiányzás esetén a minősítés: nem felelt meg, a kurzus nem teljesítettnek 

minősül. 
— A kurzus más formában nem teljesíthető. 
 
 
Kötelező és ajánlott irodalom: 

Vassné Figula Erika- Barcsa Lászlóné (2008): A személyes és társas hatékonyság 
fejlesztése az iskolai oktatás-nevelés keretében. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 

Bagdy Emőke- Telkes József (1988) Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Kósáné Ormai Vera (1988): Személyiségfejlesztő játékok. Országos Közoktatási 
Intézet, Budapest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYEK 
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Tantárgy neve Kommunikáció-konfliktuskezelés 
Tantárgy kódja  CSM2011 és INM2012 
Meghirdetés féléve :1. 
Kreditpont: 2 
Félévi óraszám(el.+gyak.): 0+26  
Félévi követelmény Minősített aláírás 
Előfeltétel (tantárgyi kód) - 
Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár 
Tantárgy oktatója Dr.Gernerné Kiss Ibolya  óraadó tanár 
Tantárgyfelelős tanszék kódja:  
 
 
A követelmények szöveges lejegyzése 

— Az órák tréning jelleggel zajlanak. 

— A minősített aláírás teljesítésének feltétele a foglalkozáson való aktív részvétel. 
— A foglalkozáson való megjelenés és aktív részvétel esetén a minősítés: kiválóan 
megfelelt. 

— Hiányzás esetén a minősítés: nem felelt meg, a kurzus nem teljesítettnek 

minősül. 
— A kurzus más formában nem teljesíthető. 
 
 
Kötelező és ajánlott irodalom: 

Cseh-Szombathy László: A konfliktus fogalma.  In: A házastársi konfliktusok 

szociológiája 

orváth-Szabó Katalin: Konfliktusmegoldó stratégiák In: Új Pedagógiai 

Szemle,11. 
Kósáné Ormai Vera (1988): Személyiségfejlesztő játékok. Országos Közoktatási 
Intézet, Budapest 
 

 

 


