
KIVONAT 

 
a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsának  

2016. április 12-i üléséről 

 

 

10/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén 13 igen és 1 tartózkodik szavazattal támogatja a Gyermeknevelési 

és Felnőttképzési Kar Működési Rendjének módosítását az alábbiak szerint, mely 

2016. április 29-től lép hatályba:  
 
1. A 6. § (1) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A kari tanácsülés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 60 %-a jelen 

van. 

Ha a tanácsülés nem határozatképes, akkor azt el kell napolni és rendes tanácsülés esetén 5 

munkanapon belül, rendkívüli tanácsülés esetén 3 munkanapon belül - változatlan napirenddel - 

újra össze kell hívni.  

(7) Elfogadottnak akkor tekinthető egy határozat, ha arra  

- egyszerű szavazás esetén a jelenlévő tanácstagoknak több mint fele (50 %+1 fő),  

- minősített szavazás esetén a jelenlévő tanácstagok 2/3-a  

-  a dékán visszahívásának kezdeményezése esetén a tanácstagok 2/3-a támogatóan szavazott 

Minősített szavazást kell elrendelni:  

- a Kari Működési Rend elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat esetén, 

- a dékán visszahívásához. 

Minden más kérdésben egyszerű szavazással dönt a Tanács.  

2. A 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A dékánt nyilvános pályázat alapján a kari tanács rangsorolását követően és véleményének 

mérlegelésével választja a rektor bízza meg 3 éves időtartamra az egyetem szervezeti és működési 

szabályzatában és az e szabályzatban foglaltak szerint. A megbízás egy ízben, pályázat útján 

újraválasztással egyszer megismételhető - a Kari Tanács rangsorolását követően és véleményének 

mérlegelésével – a rektor által meghosszabbítható. 
A dékánt a rektor bízza meg és menti fel.  

3. A 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A dékáni pályázatok rangsorolásakor megválasztásához a Kari Tanács akkor határozatképes, ha az 

ülésen a tagok több mint 60 %-a jelen van. A szavazás titkos és szavazólapon történik az SzMSz 30. §-a 

szerint. 

Amennyiben több jelölt van, úgy ABC-sorrendben kell a jelöltek nevét a szavazólapra felvezetni.  

A rangsorolást választást lebonyolító tanácsülésen 3 tagú Szavazatszedő Bizottságot kell választania a 

Tanácsnak, amely a szavazást lebonyolítja.  

A dékán megválasztásához a jelenlévő tanácstagok több mint 50 %-ának támogató szavazata szükséges.  

Amennyiben az első szavazáskor egyik jelölt sem kapta meg a szükséges számú szavazatot, újabb 

szavazást kell tartani. Amennyiben a második szavazás sem vezet eredményre, mert egyik jelölt sem 

kapja meg a szavazatok több mint 50 %-át, a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani és új 

pályázat kiírását kell kezdeményezni a rektornál.  

4. A 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A dékánt feladatai ellátásában dékánhelyettesek segítik, akiket a dékán által kiírt nyilvános pályázat 

alapján − a Kari Tanács rangsorolásának figyelembe vételével − a dékán bíz meg. A dékánhelyettesek 

az egyetemi/főiskolai tanárok, főiskolai docensek közül bízhatók meg. A pályázati kiírás a kar 

honlapján jelenik meg. A dékánhelyettesek megbízásaának időtartama legfeljebb a dékáni megbízás 

időtartamáig lejártáig szólhat.  

 



 

11/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén 13 igen és 1 tartózkodik szavazattal támogatja a DE Hallgatói 

Térítési és Juttatási Szabályzatát az alábbiak szerint, mely 2016. április 29-től lép 

hatályba: 
JAVASLAT a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  

VII. sz. melléklet IV. fejezet Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karra vonatkozó rendelkezések 

módosítására 

 

1.  A Szabályzat Karra vonatkozó része az alábbi, új 6. §-szal egészül ki: 

 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

6. § 

(1)     A Kar hallgatói részére, saját bevétele terhére, az alábbiak szerint meghatározott módon, 

pályázati úton elnyerhető ösztöndíjat adományozható. 

(2)      Az ösztöndíj elnyerésének feltételei a következők:  

a) Az ösztöndíjra azok a kari alapszakos hallgatók pályázhatnak, akik a kar valamely 

tudományos kutató műhelyében vesznek részt és akiknek kiemelkedő a társadalmi 

szerepvállalásuk, közösségi munkájuk. 

b) A pályázóknak a pályázati kiírásban leírtak szerint kell eljárniuk, valamint az abban foglalt 

dokumentumokat kell benyújtaniuk. 

c) A pályázati kiírást minden félév kezdetén a Tanulmányi Osztály teszi közzé.  

A benyújtott pályázatok elbírálási határideje szeptember 25. és február 25. 

d) A pályázatokat a Tanulmányi Osztály vezetője és a Dékáni Tanács rangsorolja és az 

ösztöndíj odaítéléséről a dékán dönt. 

e) Az ösztöndíjra minden félévben lehet pályázni. 

f) Az ösztöndíj legfeljebb 20 hallgatónak adható.  

Az ösztöndíj összege 20.000-50.000 forint/félév. 

 

 

12/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén 13 igen és 1 tartózkodik szavazattal támogatja Dr. Molnár Balázs 

főiskolai docensi pályázatát.  

 

13/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén 13 igen és 1 tartózkodik szavazattal támogatja Dr. Szabó Gyula 

főiskolai docensi pályázatát.  

 

14/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja az álláspályázatok meghirdetését. 

 

15/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a záróvizsga bizottságok személyi 

összetételét a 2016. júniusi záróvizsgákra, azzal, hogy Töviskes Magdolna neve is 

bekerül a bizottságba.  

 

16/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja Az óvodapedagógus jelöltek gyakorlati 



felkészítésének módszertani kérdései 30 órás továbbképzési program indítási 

eljárásnak kezdeményezését. 

 

17/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Cigány/roma nemzetiségi 

óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmét.  

 

18/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Családi életmód és kapcsolatrendszer 

innovációja pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

létesítési és indítási kérelmét.  

 

19/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak indítási kérelmét.  

 

20/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja az Iskolai szakoktató alapképzési szak 

létesítési és indítási kérelmét azzal a kitétellel, hogy az anyagba bekerül a korábban 

beadott kérelemre válaszként érkezett, a szak indítását támogató dokumentumok.  

 

21/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési I. és II. félévének módosítását az alábbiak szerint: 
Szürkével jelzett rész:  új óra/kredit 

Szigorlat csak a pedagógus szakvizsga hálótervében van, a többi szakvizsgát adó képzésen nincs! 

Kód Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

I. Közigazgatási vezetési ismeretek 

 
Közigazgatási és 

államháztartási ismeretek 

/Intézmény és társadalom/  

óra/vizsga 15 10K  

kredit 4  

 
Európai oktatásügyi 

integrációs folyamatok 

/Európa tanulmányok/ 

óra/vizsga  10B K 

kredit  3 

II. Nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet és környezete 

 
Tanügyigazgatási és jogi 

ismeretek 

óra/vizsga  10B K 

kredit  3 

PF60UÚ211 
Szervezeti kultúra és 

szervezetfejlesztés 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Intézmény és környezete 

/Az intézmény információs 

rendszere/ 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4 3  



 

 

Kommunikáció a 

partnerekkel 

IKT eszközök a pedagógus 

munkájában 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  

III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

 
Minőségfejlesztés, a 

hatékonyság mutatói, 

mérési lehetőségei 

óra/vizsga 15 10K  

kredit 4 3  

 Mérés a pedagógiában 
óra/vizsga 15 10gyj  

kredit 4 3  

PF60ÉÉ211 

Intézményértékelés és a 

tanulói, tanári munka 

értékelése /A 

minőségbiztosítás gyakorlati 

ismeretei/ 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben 

PF60MH110 Mentálhigiéne 
óra/vizsga 10B  

kredit 3  

 

Pedagógiai 

folyamattervezés és 

szervezés /Tervezés és 

módszerek a pedagógiai 

folyamatban/ 

óra/vizsga  10gyj K 

kredit  4 

PF60OŐ211 
Szakmai önismeret 

/Szakmai kompetenciát 

fejlesztő tréning/ 

óra/vizsga  10 gyj 

kredit  3 

 
Pedagógus életpálya-

modell a gyakorlatban 

óra/vizsga 10B  

kredit 3  

V. Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket igénylők nevelése, oktatása 

 
Gyermek-, ifjúság és 

családvédelem alapjai 

óra/vizsga  10gyj K 

kredit  4 

 

Esélyegyenlőség, 

szektorközi 

együttműködés, 

fenntartható megoldások 
/Kisebbségek az 

oktatásügyben/ 

óra/vizsga 10B K  

kredit 4  

 

Különös Különleges 

bánásmódot, gondozást 

igénylők azonosítása, 

speciális ellátása  

óra/vizsga  15 10K 

kredit  5 

PF60IÉ214 

A köznevelési intézmény 

mint szervezet és mint 

pedagógiai szintér 

óra/vizsga 

kredit 

 szig. 

 Szakdolgozati konzultáció 
óra/vizsga  ai 

kredit  --- 

 Összesen: 
80 óra 80 óra 

27 kredit 28 kredit 

 
Mindösszesen: 

160 óra 

55 kredit 

 



SZIGORLATOT A II. FÉLÉV VÉGÉN TELJESÍTIK A HALLGATÓK, MIUTÁN 
MEGSZEREZTÉK A KÖTELEZŐ ISMERETKÖRÖKBŐL AZ 55 KREDITET 

 A szigorlat résztárgyai Kreditértékek 

A köznevelési intézmény mint 

szervezet és mint pedagógiai 

szintér 

Szervezeti kultúra és szervezetfejlesztés 3 

Minőségfejlesztés, a hatékonyság mutatói, 

mérési lehetőségei 

3 

Pedagógiai folyamattervezés és szervezés 

/Tervezés és módszerek a pedagógiai 

folyamatban/ 

4 

 

 

22/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Közoktatás vezető és pedagógus 

szakvizsga szakirányú továbbképzési szak tantervmódosítását az alábbiak szerint: 
KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI 

SZAK HÁLÓTERVE 

 

Kötelező ismeretkörök (I-II. félév) 

I. Kód II. Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

I. Közigazgatási vezetési ismeretek 

 
Közigazgatási és 

államháztartási ismeretek 

/Intézmény és társadalom/  

óra/vizsga 10K  

kredit 4  

 
Európai oktatásügyi 

integrációs folyamatok 

/Európa tanulmányok/ 

óra/vizsga  10K 

kredit  3 

II. Nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet és környezete 

 
Tanügyigazgatási és jogi 

ismeretek 

óra/vizsga  10K 

kredit  3 

 
Szervezeti kultúra és 

szervezetfejlesztés 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Intézmény és környezete 

/Az intézmény információs 

rendszere/ 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

 
IKT eszközök a pedagógus 

munkájában 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  

III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

 

Minőségfejlesztés, a 

hatékonyság mutatói, mérési 

lehetőségei 

óra/vizsga 10K  

kredit 3  

 Mérés a pedagógiában 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  



 

 

Intézményértékelés és a 

tanulói, tanári munka 

értékelése /A 

minőségbiztosítás gyakorlati 

ismeretei/ 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben 

 Mentálhigiéné 
óra/vizsga 10B  

kredit 3  

 

Pedagógiai 

folyamattervezés és 

szervezés /Tervezés és 

módszerek a pedagógiai 

folyamatban/ 

óra/vizsga  10K 

kredit  4 

 
Szakmai önismeret 

/Szakmai kompetenciát 

fejlesztő tréning/ 

óra/vizsga  10 gyj 

kredit  3 

 Pedagógus életpálya-modell 

a gyakorlatban 

óra/vizsga 10B  

kredit 3  

V. Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket igénylők nevelése, oktatása 

 
Gyermek-, ifjúság és 

családvédelem alapjai 

óra/vizsga  10K 

kredit  4 

 

Esélyegyenlőség, 

szektorközi 

együttműködés, 

fenntartható megoldások 
/Kisebbségek az 

oktatásügyben/ 

óra/vizsga 10K  

kredit 4  

 

Különleges bánásmódot, 

gondozást igénylők 

azonosítása, speciális ellátása  

óra/vizsga  10K 

kredit  5 

 Szakdolgozat konzultáció 

óra/vizsga 

kredit 

 ai 

  -- 

 Összesen: 
80 óra 80óra 

27 kredit 28 kredit 

 
Mindösszesen: 

160óra 

55 kredit 

 

7.2. VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK TANTERVE (III.-IV. FÉLÉV) 
NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY-VEZETŐI ISMERETEK 

 

III. Tantárgy neve III. IV. 

ISKOLAIGAZGATÁS 4 kr 

Óvoda-Iskolaigazgatás 
/Tanügyigazgatás elméleti alapjai és jogi 

háttere/ 

PF66_2_ÓI312 

óra/vizsga 10K  

kredit 

4  

ALKALMAZOTT VEZETÉSELMÉLET 13 8 kr 

Szervezeti formák és menedzsment /A 

vezetés emberi tényezői/ 

PF66_2_EE310 

óra/vizsga 10B  

kredit 4  

Vezetési modellek a gyakorlat-ban /A 

vezetés elmélete és gyakorlata/ 

óra/vizsga 10 K gyj  

kredit 4  



 
A vezetés elmélete és gyakorlata 

(Vezetési modellek a gyakorlatban és 

Intézményvezetés módszertana) 

óra/vizsga 
SZ Összevont 

kollokvium  
 

kredit 
 

(5+4 kredit) 
 

TRÉNING I. 6  8kr 

Szervezeti marketing /Szervezeti 

kommunikáció, iskolamarketing/ 

 

óra/vizsga 10B  

kredit 3  4  

Intézményi társulások működése 

/Kistérségi működés/intézményi 

integráció/ 

 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3  4 

TRÉNING II. 18 20kr 

Az intézményvezetés módszer-tana /Az 

intézményvezetés mód-szertani 

gyakorlatai/ I. 

óra/vizsga 10 gyj   

kredit 2  

Az intézményvezetés módszer-tana /Az 

intézményvezetés mód-szertani 

gyakorlatai/ II. 

 

óra/vizsga  15 10gyj 

kredit  4 

Vizsgaszervezés/ Értékelés mód- 

szertana, szakértés, szaktanácsadás I. 

 

óra/vizsga 10B  

kredit 3  

Vizsgaszervezés/Értékelés mód- 

szertana, szakértés, szaktanácsadás II. 

 

óra/vizsga  15 10gyj 

kredit  5 

Tanügyigazgatási gyakorlat 

/Tanügyigazgatás a gyakorlatban/ 

PF66_2_TÜ411 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

Munkajog a gyakorlatban 

PF66_2_JO411 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

OKTATÁSIRÁNYÍTÁSI GYAKORLAT 9 10kr 

A fenntartói irányítás gyakorlata /A 

fenntartó tanügyigazgatási gyakorlata/ 

óra/vizsga 

kredit 
 

10gyj 

3 4 

Szakmai támogatási rendszer  
PF66_2_TÁ311 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

Az Oktatási Hivatal feladatrendszere 

/Az Oktatási Hivatal működése, a 

közoktatás vizsgarendszere 

PF66_2_OH311 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

SZAKDOLGOZAT 
10 kr 

Szakdolgozat I. 
óra/vizsga aláírás besz.  

kredit 5  

Szakdolgozat II. óra/vizsga  aláírás besz. 

kredit  5 

VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (egy tárgy kötelezően választható) 10 óra, B 5 kr 

Szakképzés-irányítás /Szakképzés, 

igazgatás/ 

PF66_2_AÉ030 

óra/vizsga 10B 

kredit 5 

Minőségirányítás, minőségfejlesztés 

PF66_2_MN030 

óra/vizsga 10B 

kredit 5 

Értékelési és mérési módszerek 

PF66_2_ÉÉ030 

óra/vizsga 10B 

kredit 5 

Felnőttképzési akkreditáció óra/vizsga 10B 



PF66_2_TA030 kredit 5 

Tantervi alapismeretek 

PF66_2_FA030 

óra/vizsga 10B 

kredit 5 

Érdekvédelem a közoktatásban 

PF66_2_ÉK030 

óra/vizsga 10B 

kredit 5 

Vezetői képességfejlesztés óra/vizsga 10B 

kredit 5 

Összes kredit:  32 
28+5 szv= 

33 
65 

Összes óra:  80 70 60 (+10)= 70 150 

A KÉPZÉS ÖSSZES KREDITJE 
120 kredit 

 
A KÉPZÉS ÖSSZES ÓRASZÁMA 

325 310óra 

Jelölések: K = kollokvium; B = beszámoló; gyj = gyakorlati jegy; SZ = szigorlat 

 

Összevont kollokvium (lásd hálótervben is) 

A III. félév végén teljesítik a hallgatók 

A vezetés elmélete és gyakorlata 

(PF66_2_IG315) 

A kollokvium résztárgyai A résztárgyak kreditértékei 

Vezetési modellek a 

gyakorlatban 

5 

Az intézményvezetés módszertana 4 

 

 

23/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az 

iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak tantervmódosítását az 

alábbiak szerint: 
 

GYAKORLATVEZETŐ, MENTORPEDAGÓGUS AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS 

GONDOZÁS INTÉZMÉNYEIBEN SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK HÁLÓTERVE 

 

Kötelező ismeretkörök (I-II. félév) 

IV. Kód V. Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

I. Közigazgatási vezetési ismeretek 

 
Közigazgatási és 

államháztartási ismeretek 

/Intézmény és társadalom/  

óra/vizsga 10K  

kredit 4  

 
Európai oktatásügyi 

integrációs folyamatok 

/Európa tanulmányok/ 

óra/vizsga  10K 

kredit  3 

II. Nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet és környezete 

 
Tanügyigazgatási és jogi 

ismeretek 

óra/vizsga  10K 

kredit  3 

 
Szervezeti kultúra és 

szervezetfejlesztés 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Intézmény és környezete 

/Az intézmény információs 

rendszere/ 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

 
IKT eszközök a pedagógus 

munkájában 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  



III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

 

Minőségfejlesztés, a 

hatékonyság mutatói, mérési 

lehetőségei 

óra/vizsga 10K  

kredit 3  

 Mérés a pedagógiában 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

 

Intézményértékelés és a 

tanulói, tanári munka 

értékelése /A 

minőségbiztosítás gyakorlati 

ismeretei/ 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben 

 Mentálhigiéné 
óra/vizsga 10B  

kredit 3  

 

Pedagógiai 

folyamattervezés és 

szervezés /Tervezés és 

módszerek a pedagógiai 

folyamatban/ 

óra/vizsga  10K 

kredit  4 

 
Szakmai önismeret 

/Szakmai kompetenciát 

fejlesztő tréning/ 

óra/vizsga  10 gyj 

kredit  3 

 Pedagógus életpálya-modell 

a gyakorlatban 

óra/vizsga 10B  

kredit 3  

V. Sajátos pedagógiai-pszichológiai ismereteket igénylők nevelése, oktatása 

 
Gyermek-, ifjúság és 

családvédelem alapjai 

óra/vizsga  10K 

kredit  4 

 

Esélyegyenlőség, 

szektorközi 

együttműködés, 

fenntartható megoldások 
/Kisebbségek az 

oktatásügyben/ 

óra/vizsga 10K  

kredit 4  

 

Különleges bánásmódot, 

gondozást igénylők 

azonosítása, speciális ellátása  

óra/vizsga  10K 

kredit  5 

 Szakdolgozat konzultáció 

óra/vizsga 

kredit 

 ai 

  -- 

 Összesen: 
80 óra 80óra 

27 kredit 28 kredit 

 
Mindösszesen: 

160óra 

55 kredit 

 

 

VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK TANTERVE (III.-IV. FÉLÉV) 
”GYAKORLATVEZETŐ, MENTORPEDAGÓGUS AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS ÉS GONDOZÁS 

INTÉZMÉNYEIBEN” 

VI. Tantárgy neve III. IV. 

A PEDAGÓGUS PÁLYA ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4 kr 

A pedagógus pálya és a pedagógusképzés új 

paradigmái 

PF66_3_AD312 

óra/vizsga 10 K  

kredit 
4  

A LEGÚJABB SZAKTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI ISEMRETEK 8 kr 

Komplex módszertani megújulás a portfolió 

készítés folyamatában I. II. 
óra/vizsga 

kredit 

10 gyj 10 gyj 

4 4 



 

KITERJESZTETT PEDAGÓGUSI SZEREPEK 8 kr 

Iskoláskor előtti nevelési intézmények 

szervezeti formái és működésük 

PF66_3_OL311 

óra/vizsga 10 gyj  

kredit 
4  

Az intézmény külső kapcsolatrendszere, a 

kapcsolattartás formái 

 

óra/vizsga  10 gyj 

kredit 
 4 

 
A GYAKORLATVEZETÉS, MENTORÁLÁS ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA  
 

19 kr 

A gyermek pedagógiai megismerésének 

módszertana 

óra/vizsga 10 gyj  

kredit 4  

Önreflexió és fejlesztése, a gyakorlatvezető, 

mentor sajátos feladatai I. II. 

óra/vizsga 10 gyj 10 gyj 

kredit 3 2 

Konfliktuskezelés, kommunikáció 

fejlesztése 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  

A gyakorlatvezetés, mentorálás elmélete és 

gyakorlata I. II. 

óra/vizsga 10 K 10 gyj 

kredit 4 2 

 
SPECIÁLIS SZAKTERÜLETEK 
 

8 kr 

Gyakorlatvezetés, mentorálás speciális 

nevelési területeken 

PF66_3_SP412 

óra/vizsga  10 K 

kredit  3 

Pedagógiai munkát segítő szakemberek 

együttműködése 

PF66_3_EÜ411 

óra/vizsga  5 gyj 

kredit  2 

Óvodai és bölcsődei nevelés az EU-ban – 

összehasonlító óvodapedagógia 

óra/vizsga  10 K 

kredit  3 

 
GYAKORLAT 
 

8 kr 

Gyakorlatvezetés, mentorálás gyakorlata I. 

II. 

óra/vizsga 

kredit 

10ai 20 gyj 

0 8 

 
SZAKDOLGOZAT 
 

10 kr 

Szakdolgozat I. II. óra/vizsga besz. besz. 

kredit 5 5 

Összes óra:  80 85 

    

Összes kredit  27+5=32 28+5=33 65  

A KÉPZÉS ÖSSZES KREDITJE 120 kredit  

A KÉPZÉS ÖSSZES ÓRASZÁMA 325 óra 

 

 

24/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Kar 2016. évi költségvetését. 

 

 

25/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja a Szociálpedagógia BA szak Beregszászi 



indításához a tanterv tervezetet azzal a kitétellel, hogy a tanterv a későbbiekben 

átdolgozásra kerül az új (eddig még rendeletben nem megjelenő) képesítési- és 

kimeneti követelmények alapján.  

 

26/2016. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2016. 

április 12-i ülésén egyhangúlag támogatja azt, hogy a máshol szakvizsgát tett 

hallgatókat is befogadjuk újabb szakvizsgára 55 kredit elismerése mellett, külön 

szigorlat letétele nélkül.  

 

 

Hajdúböszörmény, 2016. április 12. 

 

 

         Dr. Bálint Péter 

                dékán 


