
Foglalkoztatási terv 

 

Oktatásgazdaságtan (TAB2109) 
 

Tantárgyi tematika 
 

Féléves tematika: 

Oktatási hét Gyakorlat 

1. hét A humán tőke jellemzői. 

2. hét Az állam és a magyar oktatási rendszer kapcsolata. 

3. hét Oktatás az államháztartásban. 

4. hét Az oktatáspolitika hazai tendenciái. 

5. hét Az oktatáspolitika nemzetközi tendenciái. 

6. hét Oktatásfinanszírozási modellek I. 

7. hét Oktatásfinanszírozási modellek II. 

8. hét Költséggazdálkodás az oktatásban. 

9. hét Eszközfinanszírozás. 

10. hét Bérpolitika. 

11. hét Oktatási vállalkozások.  

12. hét Esettanulmányok. 

13. hét Esettanulmányok, ZH 

14. hét Összefoglalás, értékelés. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az 

Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

A vizsgára bocsátás feltétele: a zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A zárthelyi dolgozatot a 

kiírt konzultációs órán kell az előadás keretén belül megírni (minimum 51 %-os szinten). 

 

A kollokvium típusa: írásbeli  

Az írásbeli vizsga anyaga: az előadáson elhangzottak. 

 

 

 

 



Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félév végi érdemjegy az írásbeli kollokviumon elért eredmény és a ZH és házi dolgozat 

alapján kerül megállapításra. Sikeres kollokvium az írásbeli min. 51%-os teljesítésével érhető 

el. 

 

Nyíregyháza, 2019.01.20. 

 

 

Dr. Hegedüs László Zsigmond 

  



Foglalkoztatási terv 
Oktatásgazdaságtan (TAB2109L) 

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció A humán tőke jellemzői. 

Az állam és a magyar oktatási rendszer kapcsolata. 

Oktatás az államháztartásban. 

Az oktatáspolitika hazai tendenciái. 

Az oktatáspolitika nemzetközi tendenciái. 

Oktatásfinanszírozási modellek. 

 

2. konzultáció Zárthelyi dolgozat (ZH) 

Költséggazdálkodás az oktatásban. 

Eszközfinanszírozás. 

Bérpolitika. 

Oktatási vállalkozások.  

Esettanulmányok. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az 

Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

A vizsgára bocsátás feltétele: a zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A zárthelyi dolgozatot a 

kiírt konzultációs órán kell az előadás keretén belül megírni (minimum 51 %-os szinten). 

 

A kollokvium típusa: írásbeli  

Az írásbeli vizsga anyaga: az előadáson elhangzottak. 

 

 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félév végi érdemjegy az írásbeli kollokviumon elért eredmény és a ZH és házi dolgozat 

alapján kerül megállapításra. Sikeres kollokvium az írásbeli min. 51%-os teljesítésével érhető 

el. 

 

Nyíregyháza, 2019. 01. 20. 

 

        Dr. Hegedüs László Zsigmond 

     

    


