TANTÁRGYFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2016-17/1. félév
Szociálpedagógia BA nappali és levelező, valamint Szociális és ifjúsági munka
felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatók számára
I. A TANTÁRGYFELVÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Azon felsőbb éves hallgatók számára, akik tanulmányaik során tantárgyaik
teljesítésében elmaradtak, a tantárgyfelvétel illetve vizsgakurzusok hirdetésének
kérelmezése az eddigieknek megfelelően történik. Vagyis csak az írásban, a
honlapról letöltött formanyomtatványon benyújtott kérvények kerülnek
meghirdetésre. A tájékoztató és a formanyomtatvány megtekinthető, illetve letölthető
az APPI honlapjáról
(http://www.nye.hu/appi/sites/www.nyf.hu.appi/files/kari_anyagok/egyeb/TANTARG
YFELVETELI_KERELEM_2016.pdf)
 Ennek megfelelően kérnénk a tantárgyfelvételi kérelmeket kitöltés 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, tantárgyfelvételre. 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 szükség esetén a Neptunon keresztül e-mailben tájékoztatjuk,
illetve a tárgyhirdetés ténye a Neptunban nyomon követhető.
 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!
 Kérnénk utána járni annak is, hogy be vannak-e fizetve az elmaradt díjak,
amely miatt nem lehetséges a tárgyfelvétel!
 A meghirdetés után a hallgató feladata a tárgyfelvétel a megadott határidő
alatt, vagyis a regisztrációs hét lezárásáig.
2. A tantárgyfelvételre csak a regisztrációs héten (augusztus 29-szeptember 2) van
lehetőség! Ezt követően a TO nem engedélyezi a tantárgyfelvételt.
3. A tantárgyfelvételi kérelmek benyújtása előtt kérném azon hallgatókat, akik régebb óta
vannak a rendszerben, ellenőrizzék a tárgyfelvételük jogosságát, továbbá számoljanak
utána hogy az adott tárgyakból (ez a „B” és C” tárgyakat érinti elsősorban) megfelelő
mennyiségű kreditet vettek-e fel. Ez „B” tárgyaknál 24 kr, „C” tárgyaknál 10 kr. a
teljes tanulmány során. A többletkreditek felvételét a TVSZ bünteti!!!
4. Az Egyetem honlapjára a napokban felkerül a levelezős képzés írott formátumú
konzultációs beosztása, amely a dátummal jelzett állapotokat tartalmazza. Ezért
kérném a levelezős hallgatókat, hogy a kényelmetlenségek elkerülése érdekében a
konzultációkra való indulás előtt ellenőrizzék a Neptun üzeneteiket, mert az
esetleges változásokat minden esetben ezen az úton tudjuk legkorábban eljuttatni
Önökhöz.

5. Rektori utasításra sem az órák időpontjának, sem a kijelölt termek
megváltoztatására nincs lehetőségünk, ezért ilyen kéréseket nem tudunk
teljesíteni.
6. A 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 most sem nem tudunk C tárgyat hirdetni. Összesen 10
kreditnyit kell teljesíteni a tanulmányok során.
7. 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
(SPF1302, SPF1305 és SPF1312) a tréningen való részvétel a tárgy teljesítésének feltétele.
I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT)
HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA
 A tantárgyak felvételére csak a regisztrációs héten (augusztus 29-szeptember 6)
van lehetőség (lásd fentebb az 2. pontot) Későbbi tantárgyfelvétel nem lehetséges.
A tárgyak felvételét nem kell kérelmezni, csak a mintatantervben szereplőket a
NEPTUN-felületről a saját hallgatói kódjával felvenni.
 A tantárgyfelvételnél csak a 2015-16 év mintatantervének első félévére vonatkozó
tárgyakat vegyék fel. A szociálpedagógia szak mintatanterve megtalálható:
http://www.nye.hu/tanulmanyit/15-16/babsc/szocped/halo.pdf
oldalon!
Más
tárgyak felvétele nem indokolt.
 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 Az alábbi tárgyakat kell felvenni: (10 darab)
 A szociális professzió alapjai (SPB1121); levelező tagozaton
SPB1121L,
 Pedagógia alapjai (SPB1116); levelező tagozaton SPB1116L
 A neveléstudomány értelmezései (SPB1123); levelező tagozaton
SPB1123L,
 Életkorok pedagógiája (SPB1103); levelező tagozaton SPB1120L,
 Társadalomismeret alapjai (SPB117); levelező tagozaton SPB117L,
 Személyes hatékonyság fejlesztése (SPB1105); 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 (augusztus 29-szeptember 6)
van lehetőség (lásd fentebb az 2. pontot) Későbbi tantárgyfelvétel nem lehetséges.
A tárgyak felvételét nem kell kérelmezni, csak a mintatantervben szereplőket a
NEPTUN-felületről a saját hallgatói kódjával felvenni.
A szak mintatanterve megtalálható a http://www.nye.hu/tanulmanyit/1516/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)
 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 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 és levelező tagozaton az SPB1003, SPB1003L (Intenzív szociálpedagógia
gyakorlat) nincs hirdetve, és nincs is órarendbe jelenleg beállítva- mivel ilyen
évfolyamunk ebben a tanévben a mintatanterv szerint nincs. A lemaradók
kérvényezhetik a I. pontban leírt módon a kurzus meghirdetését, amennyiben az
előfeltételeket teljesítették. Ez esetben kerül csak a gyakorlat meghirdetésre. 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.
LEVELEZŐS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA
 Az Egyetem 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.
Kérjük, feltétlen olvassa el a Hallgatói Szolgáltató Központ honlapján megjelent nappali
és levelező tagozatra vonatkozó tájékoztatót is.
Engem a regisztrációs héten (hétfő-péntek) 9-12 óra között személyesen is kereshetnek,
illetve e-mailben is eljuttathatják kéréseiket, míg a tanszéki ügyintézés a megszokott
módon, minden nap 8-15 óra között, pénteken 13 óráig áll a hallgatók rendelkezésére.
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