
Tantárgyi tematika 

 

A felnőttoktatás minőségbiztosítási rendszerei II. MAD1119L 

Andragógia MA 
 

 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: A tantárgy teljesítésének, követelményrendszerének ismertetése. A félév 

tantárgyi programjának bemutatása. Szakirodalom ajánlások. A felnőttoktatás és 

felnőttképzés fogalma, jogi háttere (köznevelési törvény, felnőttképzésről szóló törvény). 

2. konzultáció: A működéshez kötődő feltételrendszerek ismertetése, indikátorok. EQAVET 

ismertetése. Főbb statisztika ismertetése a témában Minőségbiztosítási megközelítések és 

módszerek, azok főbb dokumentumai. 

3. konzultáció: Esettanulmány, prezentáció elkészítése, bemutatása és értékelése 

 

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:  

- vizsga típusa: írásbeli/szóbeli 

 

A kollokvium típusa: írásbeli  

Írásbeli/szóbeli vizsga anyaga: A konzultációkon elhangzott előadások és kötelező 

irodalom anyagai. 

  

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegyet az írásbeli/szóbeli dolgozat, prezentáció értékelése határozza meg. 

 

 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 26. 

 

Dr. Nagy Zsuzsanna 

adjunktus 

  



Mikor- és makroökonómia BKS1102L 

Közösségszervezés BSC szak 
 

 

Féléves tematika: 

4. konzultáció: A tantárgy teljesítésének, követelményrendszerének ismertetése. A félév 

tantárgyi programjának bemutatása. Szakirodalom ajánlások. Alapfogalmak: gazdaság, 

gazdálkodás, közgazdaságtan. A közgazdasági elméletek fejlődése. A fogyasztói 

magatartás és kereslet elmélete A fogyasztói optimum meghatározása. 

Keresletrugalmasság. 

5. konzultáció: A vállalati magatartás elmélete. A termelési függvény és a vállalati optimum. 

A termelés költségfüggvénye, A vállalati profit meghatározása. Piaci formák és piaci 

szerkezetek. 

6. A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése. Árupiac és piacgazdaság. Az 

infláció lényege és típusai. Munkapiac (Munkanélküliség és foglalkoztatottság). A pénz 

kialakulása és funkciói. Bank és bankrendszer. Költségvetés és monetáris politika. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az egyetemi e-learning/Moodle-rendszerébe feltöltött feladatsor határidőre történő 

elküldése (2022. január 14.-ig). 

Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

 

Nyíregyháza, 2021.augusztus 27. 

 

Dr. Nagy Zsuzsanna 

adjunktus 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Mikro- és makroökonómia (BKS1102) 

Közösségszervezés BSC szak 
 

Oktatási hét Gyakorlatok/Szemináriumok 

1. gyakorlat A tantárgy teljesítésének, követelményrendszerének ismertetése. A félév 

tantárgyi programjának bemutatása. Szakirodalom ajánlások.  

2. gyakorlat Alapfogalmak: gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan. A 

közgazdasági elméletek fejlődése. 
3. gyakorlat A fogyasztói magatartás és kereslet elmélete 

4. gyakorlat A fogyasztói optimum meghatározása. Keresletrugalmasság 

5. gyakorlat A vállalati magatartás elmélete. A termelési függvény és a vállalati 

optimum 

6. gyakorlat A termelés költségfüggvénye 

7. gyakorlat A vállalati profit meghatározása 

8. gyakorlat Piaci formák és piaci szerkezetek 

9. gyakorlat A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése 

10. gyakorlat Az infláció lényege és típusai. Munkapiac (Munkanélküliség és 

foglalkoztatottság) 
11. gyakorlat A pénz kialakulása és funkciói. 

12. gyakorlat Bank és bankrendszer. Költségvetés és monetáris politika. 

13. gyakorlat Feladatsor elküldése 

14. gyakorlat A félévi teljesítmények értékelése, gyakorlati jegyek kihirdetése 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A 

félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. 

Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A félévi gyakorlati jegy teljesítéséhez a hallgatónak a szorgalmi időszak 13. hetére kell 

visszaküldeni az egyetemi e-learning/Moodle-rendszerbe feltöltött feladatsort. 

A gyakorlati jegyek kihirdetésére, pótlási lehetőségek ismertetésére a 14. szorgalmi héten kerül 

sor. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

Nyíregyháza, 2021.08.26. 

 

Dr. Nagy Zsuzsanna 

    adjunktus 

 


