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2017. június 8-i elektronikus szavazásáról 

 

 

14/2017. sz. határozat 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsa 2017. június 

8-án egyhangúlag támogatja a TVSZ Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karra 

vonatkozó rendelkezéseinek módosítását az alábbiak szerint: 

 
 

1.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 14. §  (1) a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3. § 
/a Szabályzat 5. § (4) bekezdéséhez/ 

 

(1) a) Az alapszakon A nappali és levelező tagozatos, továbbá a az újabb diplomás és szakirányú 

továbbképzési szakon részt vevő hallgatónak a záróvizsgára bocsátás feltételeként szakdolgozatot 

kell készíteni. 

 

2.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 14. §  (1) bekezdése az alábbi új ponttal egészül ki: 

 

m) Egy konzulens tanárnál egyidejűleg képzésenként legfeljebb 10 hallgató írhat szakdolgozatot. 

  

3.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 15. §-ában a szakdolgozat helyett diplomamunka 

szerepeljen. 

 

4.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 16. §-a  az alábbiak szerint módosul: 

 

16. § 
/a Szabályzat 25. § (2) bekezdéséhez/ 

 

 A bizottság tagjai: 

a) elnök 

b) az elméleti, szóbeli tételeket kérdező oktató (1 fő) 

c) a szakdolgozat/diplomamunka témavezetője 

 

5.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 17. § (1) b) pontja  az alábbiak szerint módosul: 

 

(1)  A záróvizsgára bocsátás feltételei 

b)  mesterszakon: 

 - abszolutórium megszerzése 

 - szakdolgozat diplomamunka leadása 

 



6.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 17. § (2) bekezdése  az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) A záróvizsga részei (vizsgabizottság előtt): 

a) I. óvodapedagógia/nemzetiségi óvodapedagógia, szociálpedagógia, gyógypedagógia 

alapszakokon: 

 - szakdolgozat megvédése 

 - komplex szóbeli vizsga 

 

II. a tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je előtt megkezdett csecsemő- és 

kisgyermeknevelő alapszakon: 

- szakdolgozat megvédése 

- komplex szóbeli vizsga 

 

III. a tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után megkezdett csecsemő- és 

kisgyermeknevelő alapszakon: 

- szakdolgozat megvédése 

- portfólió bemutatása 

- komplex szóbeli vizsga 

 

7.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 17. § (3) d) pontja  az alábbiak szerint módosul: 

 

(3) A záróvizsga értékelése: 

d) csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon: 

I. a tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetén: 

- szakdolgozat  

- szakdolgozat megvédése 

 - komplex szóbeli vizsga 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

II. a tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után megkezdett hallgatók esetén: 

- szakdolgozat megvédése 

- portfólió 

 - komplex szóbeli vizsga 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

8.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 17. § (3) bekezdése az alábbi új e) ponttal egészül ki, 

egyben a régi e)-f) pontja f)-g) pontra módosul: 

 

(1) A záróvizsga értékelése: 

e) gyógypedagógia szakon: 

- szakdolgozat és szakdolgozat megvédése 

 - komplex szóbeli vizsga 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

 

9.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 17. § (3) új g) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

(1) A záróvizsga értékelése: 

f) g) Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon: 

- szakdolgozat és védés átlaga 

 - komplex szóbeli vizsga 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

g) Szociálpedagógia mesterszakon: 

- szakdolgozat  

- szakdolgozat védése 

 - komplex szóbeli vizsga 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

  



10.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § a) pont III. része az alábbiak szerint módosul: 

 

Az oklevél minősítése a következő részek átlagából tevődik össze:  

a) óvodapedagógus óvodapedagógia/nemzetiségi óvodapedagógia szakon: 

III. A tanulmányaikat 2011. szeptember 1-je után, de 2017. szeptember 1-je előtt megkezdett 

hallgatók esetén: 

- a szigorlatok érdemjegyeinek átlaga  

- a záróvizsga érdemjegye 

 - a gyakorlati záróvizsga 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

11.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § a) pontja az alábbi új IV. résszel egészül ki: 

 

IV. A tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után megkezdett hallgatók esetén: 

- az Óvodapedagógia érdemjegyeinek átlaga 

- a Játékpedagógia és a többi módszertani tárgyak átlaga 

- a záróvizsga  

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

12.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § b) pont II. része az alábbiak szerint módosul: 

 

Az oklevél minősítése a következő részek átlagából tevődik össze:  

a) szociálpedagógus szociálpedagógia szakon: 

II. A tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je után, de 2017. szeptember 1-je előtt megkezdett 

hallgatók esetén: 

1. az alapozó törzstárgyak többtárgyas moduljaiból modulonként – a hallgató számára 

legkedvezőbb, kollokviummal záruló – egy tárgy összesített átlaga 

2. a szakmai törzstárgyak közül a Szociálpedagógia I., II.,III. és a Szociális munka elmélete 

és módszertana I., II., III. IV., V. érdemjegyeinek átlaga 

3. a záróvizsga érdemjegyeinek 

4. a gyakorlati záróvizsga érdemjegye 

 érdemjegyeinek átlaga. 

13.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § b) pontja az alábbi új III. résszel egészül ki: 

 

III. A tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után megkezdett hallgatók esetén: 

-  a Társadalom és szociálpolitika -, a Pszichológia - és a Pedagógia ismeretkörök közül – 

a hallgató számára legkedvezőbb, kollokviummal záruló – egy tárgy összesített átlaga 

-  a szakmai törzstárgyak közül a Szociálpedagógia I., II.,III. és a Szociális munka 

elmélete és módszertana I., II., III. IV., V. érdemjegyeinek átlaga 

-  a záróvizsga  

-  a gyakorlati záróvizsga  

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

14.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § d) pontja az alábbi szerint módosul: 

 

Az oklevél minősítése a következő részek átlagából tevődik össze:  

d) Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon: 

I. A tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je előtt megkezdett hallgatók esetén: 

1.  a szakmai törzstárgyak közül: 

A játék pszichológiai alapjai és pedagógiája I., II. 

A csecsemő- és kisgyermekkor pedagógiája 

Anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertana II. 

Ének-zenei nevelés és módszertana II. 

Mozgásfejlesztés és módszertana 

Vizuális tapasztalatszerzés 

Egészségpedagógia I., II. 

2. a záróvizsga érdemjegye 

3. intenzív gyakorlati záróvizsga érdemjegye 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 



II. A tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után megkezdett hallgatók esetén: 

  - a záróvizsga 

  - a szakdolgozat 

  - az összefüggő gyakorlati záróvizsga 

  érdemjegyeinek átlaga. 

 

15.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § e) pontja az alábbi szerint módosul: 

 

Az oklevél minősítése a következő részek átlagából tevődik össze:  

e) Szociálpedagógus-művelődésszervező szakpáron: 

   1. szigorlatok érdemjegyeinek átlaga 

   2. a záróvizsga érdemjegye 

   3. gyakorlati záróvizsgák érdemjegyei 

   érdemjegyeinek átlaga. 

 

   Gyógypedagógia szakon: 

1. a gyógypedagógusi szakképzettségek közös, általánosan művelő ismeretei témakör 

kollokviummal záruló tantárgyainak átlaga  

2. a záróvizsga érdemjegyeinek átlaga. 

3. a szakmai gyakorlatok érdemjegyeinek átlaga. 

érdemjegyeinek átlaga. 

 

16.  A Szabályzat Karra vonatkozó részének 18. § g) pontja az alábbi szerint módosul: 

 

Az oklevél minősítése a következő részek átlagából tevődik össze:  

g) Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon: 

 1. az alapozó módszertani és elméleti törzsanyag kollokviummal záruló kötelező tárgyainak 

átlaga 

 2. a differenciált szakmai tárgykör kollokviummal záruló kötelező tárgyainak átlaga 

 3. a záróvizsga érdemjegye 

 érdemjegyeinek átlaga. 

 

 Szociálpedagógia mesterszakon: 

1. A szociálpedagógia, szociális munka elmélete és módszertana, Társadalom és 

szociálpolitika,  Pedagógia ismeretkörök érdemjegyeinek számtani átlaga 

2. A záróvizsga 

3. A szakmai gyakorlat  

érdemjegyeinek átlaga. 

 

 

Hajdúböszörmény, 2017. június 8. 

 

          Dr. habil Bálint Péter 

                    dékán 

 

 

 


