KREDITELISMERÉSI KÉRELEM A NYÍREGYHÁZI EGYETEM
SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAKRA (MA) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
A kreditelismerési kérelmet az 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
szóló rendelet alapján kell benyújtani.
1. Értelmező rendelkezések
A szociálpedagógia mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a szociálpedagógia
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános
szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.
b) Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap és mesterképzési
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
A b) pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés feltételei:
 A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25
kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma
50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint:
 pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
 pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
 szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
 egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.
Összegzés
1. Kreditelismertetésre van szüksége, ha nem szociálpedagógia vagy szociális munkás végzettséggel
rendelkezik. Szociális területről érkezőknek nem kell beszámítást kérniük.
2. A képzésbe felvehetők, akik korábban olyan BA vagy MA képzésben vettek részt, amelynek
megszerzése során minimum 25 kredit értékben tanultak pedagógia, pszichológia, szociológia és egyéb
társadalomtudományi területekhez tartozó tárgyakat.
3. A szociálpedagógia képzés szempontjából releváns, de hiányzó további 25 kreditet a mesterképzéssel
egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell megszereznie a hallgatónak a Nyíregyházi Egyetem
szociálpedagógia alapképzési szak (BA) tantárgyi kínálatából. A hiányzó tárgyak meghirdetése a
hallgató kérelmére a Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék feladatköre. A
kreditpótlás a képzési időt nem növeli.
4. Értelem szerűen 25 kreditnél többel is be lehet érkezni, akkor a még teljesítendő kreditek száma az előírt
50-hez képest is csökken.
5. A kreditrendszer előtti diplomával rendelkezők esetén a tanulmányok kreditértékéről az ECTS (Európai
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer) ajánlása a mértékadó, azaz 1 kredit 30 hallgatói munkaórának
feleltethető meg. Ez kiszámítható a leckekönyvből az adott tárgy óraszáma alapján. A hallgató által
beadott kérelemről, és kiszámított kreditszámokról minden esetben a Nyíregyházi Egyetem
Kreditátviteli Bizottságának (KÁB) döntése a mértékadó.

Kérjük, ezt a tájékoztatót ne tűzze a kérelemhez!
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1. A kreditelismertetésre1 vonatkozó adatok
Kérném az alábbi -, a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretet tartalmazó -tantárgyak
kreditbeszámítását.2.
1. 1. Pedagógiai témakörből (legfeljebb 14 kredit)

Beszámítandó tantárgy neve

Kódja
(ha van)

Kreditszáma
(ha
van)

Heti
óraszáma
(ea, sz, gy)

Érdemjegye

Szakfelelős

Heti
óraszáma
(ea, sz, gy)

Érdemjegye

Szakfelelős

Összesen:
1. 2. Pszichológia témakörből (legfeljebb 14 kredit)

Beszámítandó tantárgy neve

Kódja
(ha van)

Kreditszáma
(ha
van)

Összesen:

A kreditbeszámítás rendjére a Nyíregyházi Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatának (TVSZ) 15 §., valamint a
Tanulmányi és Felvételi csoport honlapján elérhető (https://www.nyf.hu/felvi/node/58) Kreditelismerési eljárás
információk az irányadók.
2
A befogadáshoz csatolni kell az indexmásolatot valamint a hitelesített tantárgyi tematikát.
1

1. 3. Szociológiai témakörből (legfeljebb 12 kredit)

Beszámítandó tantárgy neve

Kódja
(ha van)

Kreditszáma
(ha
van)

Heti
óraszáma
(ea, sz, gy)

Érdemjegye

Szakfelelős

Érdemjegye

Szakfelelős

Összesen:

1. 4. Egyéb társadalomtudományi témakörök (legfeljebb 10 kredit)

Beszámítandó tantárgy neve

Összesen:

Kódja
(ha van)

Kreditszáma
(ha
van)

Heti
óraszáma
(ea, sz, gy)

1. 5. A kérelmező által számított kreditszám összesen

kötelező
kreditszám3

Ismeretkörök
Pedagógia

14

Pszichológia

14

Szociológia

12

Egyéb társadalomtudományok

10

Összesen

A kérvényező
által számított
kreditszám

Szakfelelős

50

2. Csatolt dokumentumok

dokumentumok

darab

oklevél másolata
leckekönyv másolata
tantárgyi tematikák másolata
egyéb:…………………………………………………………….
egyéb:…………………………………………………………….
egyéb:…………………………………………………………….
egyéb:…………………………………………………………….

Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:……………………………….., ………..év ……………hó………nap

________________________________________
a kérvényező aláírása

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma a
szociálpedagógia mesterképzési szak kkk-ja szerint
3

