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Szociálpedagógia BA nappali és levelező, valamint Szociális és ifjúsági munka 

felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatók számára 

 

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA FONTOS TUDNIVALÓK 

A Nyíregyházi Főiskola Kancellária, Hallgatói Szolgáltató Központ a 2015/16- tanévtől 

fontos változásokat vezetett be, amelyeket kérjük, saját érdekükben vegyenek figyelembe, és 

a benne foglaltakat tartsák be! 

A tájékoztató teljes terjedelmében megtalálható a főiskola honapján a következő helyen: 

http://www.nyf.hu/tfo/sites/www.nyf.hu.tfo/files/Letoltheto/Aktualis/tajekoztato/V%C3

%A1ltoz%C3%A1sok%20a%202015-16.pdf 

 

A TANTÁRGYFELVÉTELRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB VÁLTOZÁS 

1. „A tantárgyfelvételre a regisztrációs héten (szeptember 7. és 12. között) van 

lehetőség!! Ezt követően nincs lehetőség! Tantárgy törlését a regisztrációs hetet követő 2. 

hét végéig kérheti a hallgató a Neptunban. A regisztrációs héten kell az érintett intézettel 

az egyeztetéseket elvégezni! Figyelem! A nem teljesített tantárgy díját be kell fizetni a 

regisztrációs hétig, mivel a bejelentkezés és tantárgyfelvétel feltétele.” 

 Ennek megfelelően kérnénk a tantárgyfelvételi kérelmeket a honlapról letölthető 

formanyomtatvány kitöltése 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 vagy sem. 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 a Neptunon 

keresztül e-mailben tájékoztatjuk, de közben az idő rövidsége miatt ajánlatos a Neptun 

figyelemmel kísérése is. 

 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.  

 Kérnénk utána járni annak is, hogy be vannak-e fizetve az elmaradt díjak!!  

2. II. Szociálpedagógia BA nappali tagozatos hallgatók ne feledkezzenek meg a kötelező 

testnevelésről, illetve aki akar (és van szabad kapacitása), már kereshet „C típusú” tárgyat a 

főiskola kínálatából. A tárgyak listája megtalálható a főiskolai tanulmányi tájékoztatójában. 

Jelen félévben tanszéki erőből nem tudunk C tárgyat hirdetni, de a következő félévben biztos 

lesz hirdetve. Összesen 10 kreditnyit kell teljesíteni a tanulmányok során.  

3. A II. évfolyam Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (nappali és levelező 

tagozatos) hallgatók tantárgyfelvételére sajátos teendők nem vonatkoznak, a megszokottak 

szerint kell felvenni a tárgyakat. Arra figyelni kell, hogy a tréning–jellegű tárgyaknál (SPF 

1302, SPF 1305 és SPF 1312) a tréningen való részvétel a tárgy teljesítésének feltétele.  

http://www.nyf.hu/tfo/sites/www.nyf.hu.tfo/files/Letoltheto/Aktualis/tajekoztato/V%C3%A1ltoz%C3%A1sok%20a%202015-16.pdf
http://www.nyf.hu/tfo/sites/www.nyf.hu.tfo/files/Letoltheto/Aktualis/tajekoztato/V%C3%A1ltoz%C3%A1sok%20a%202015-16.pdf


 

I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ 

TAGOZATOS) HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 

 A tantárgyak felvételére csak a regisztrációs héten van lehetőség (lásd fentebb az 

1. pontot!!!)  

 A tantárgyfelvételnél csak a 2015/16-os mintatanterv első félévére vonatkozó 

tárgyakat vegyék fel. A szociálpedagógia szak mintatanterve megtalálható: 

http://www.nyf.hu/tanulmanyit/15-16/babsc/szocped/halo.pdf oldalon! 

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

pedig a szemináriumot egyidejűleg fel kell venni.  

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

csak egyszer szerepelnek.  

o a tárgyak a következők (10 darab) 

 A szociális professzió alapjai (SPB1112); levelező tagozaton 

SPB1112L, 

 Pedagógia alapjai (SPB1116); levelező tagozaton SPB1116L 

 A neveléstudomány értelmezései (SPB 1123); levelező tagozaton 

SPB1123L, 

 Életkorok pedagógiája (SPB1103); levelező tagozaton SPB1120L, 

 Társadalomismeret alapjai (SPB117); levelező tagozaton SPB117L, 

 Személyes hatékonyság fejlesztése (SPB 1105); levelező tagozaton 

SPB1105L, (a tárgy telesítésének feltétele a tréningen való részvétel!!!) 

 Általános és fejlődéslélektan (SPB1126); levelező tagozaton 

SPB1126L, 

 Jogi alapok (SPB1115); levelező tagozaton SPB1115L, 

 Egészségtan (SPB1108); levelező tagozaton SPB1108L, 

 Társadalomtudományi kutatások (SPB1109); levelező tagozaton 

SPB1108L. 

 

I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI 

SZAKKÉPZÉS (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS) HALLGATÓK 

TÁJÉKOZTATÓJA 

 A tantárgyak felvételére csak a regisztrációs héten van lehetőség (lásd fentebb az 

1. pontot!!!) 

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

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

 Első évfolyamon kérjük, hogy csak az első félévre vonatkozó tárgyakat vegyék fel. (9 

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

Ezek:  

 Kommunikációs ismeretek (FKF1101); levelezőn FKF1101L, 

 Szakmai és pénzügyi információs feldolgozási alapismeretek 

(FKF1102); levelezőn FKF1102L, 

 Idegen nyelvi alapismeretek (FKF1104, levelezőn FKF1104L) 

http://www.nyf.hu/tanulmanyit/15-16/babsc/szocped/halo.pdf


 Társadalomismeret I. (SPF1101, levelezőn SPF1101L) 

 Jogi alapok (SPF1102, levelezőn SPF1102L) 

 Filozófia (SPF1103, levelezőn SPF1103L) 

 Életkorok pedagógiája (SPF1104, levelezőn SPF1104L) 

 A szociális gondoskodás története (SPF1105, levelezőn SPF1105L) 

 Általános és fejlődéslélektan (SPF1106, levelezőn SPF1106L) 

 A központilag beállított tárgyak esetében az Idegen nyelvi alapismeretek (FKF1104, 

illetve FKF1104L) oktatásáról, a választható nyelvekről a nyelvi lektorátus később 

értesíti a hallgatókat.  

 Nappali tagozaton az FKF1102 (Szakmai és pénzügyi információs feldolgozási 

alapismeretek) tárgy szemináriumai órarendben már szerepelnek, amelyekből értelem 

szerűen csak egyet kell kiválasztani - amelyik a hallgató számára a legmegfelelőbb! 

 A kommunikációs ismeretek (FKF1101) már szintén szerepel az órarendben. 

 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 

a szaknak megfelelő időpontot kell felvenni.  

 

7. FÉLÉVES HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 

 Nappali tagozaton az SPB1003 (Intenzív szociálpedagógia gyakorlat) órarendbe nincs 

beállítva, de a tárgyat fel kell venni. 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.  

 Levelező tagozaton konzultációs időpont van beállítva erre a célra, amelyen a részvétel 

szintén kötelező.  

 

LEVELEZŐS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 

 A Főiskola honlapjára a napokban felkerül a levelezős képzés írott formátumú 

konzultációs beosztása, amely az aktuális állapotokat tartalmazza. Kérném a 

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 legkorábban eljuttatni Önökhöz.  

 

Engem a regisztrációs héten szerda kivételével 9-12 óra között személyesen is 

kereshetnek, illetve e-mailben is eljuttathatják kéréseiket, míg a tanszéki adminisztráció 

a megszokott módon, minden nap 8-15 óra között, pénteken 13 óráig áll a hallgatók 

rendelkezésére.  

 

Üdvözlettel: 

Dr. Baracsi Ágnes, APPI, Szociálpedagógia Intézeti Tanszék 

órarend és konzultációszervező 

 

Nyíregyháza, 2015. szeptember 7. 


