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MAGUNKRÓL

• A Nyíregyházi Egyetemen (jogelődje: Nyíregyházi Főiskola) 2013-ban jött létre az 

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, melynek keretein belül a Pedagógia 

Intézeti Tanszék, a Pszichológia Intézeti Tanszék és a Szociápedagógia Intézeti 

Tanszék működik.

• A Szociálpedagógia Intézeti  Tanszék oktatói létszáma  6 fő, a minősített oktatók 

száma 5 fő (83,33%), egy kollégánk pedig PhD dolgozatának védése előtt áll. A 

Tanszék munkáját egy igazgatási ügyintéző segíti. 

• Tanszékünkön 1994-ben indult el a szociálpedagógusok képzése nappali és 

levelező tagozaton, hallgatóink többsége Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik.

• Az elmúlt években a Szociálpedagógia szak felvételi követelményei (emelt szintű 

érettségi) jelentősen megváltoztak, amely időlegesen visszavetette a hallgatói 

létszámot, de azóta nappali tagozaton mind a három, levelező tagozaton két 

évfolyamon tanulnak hallgatóink. A hallgatói összlétszám a szakon  64 fő, amely 

egyetemünkön, és más képzési intézmények viszonylatában is  jelentősnek tekinthető. 

• Képzési palettánkban helyet kapott a Szociális és ifjúsági munka Felsőoktatási 

szakképzés-Szociális munka szakirány. Népszerűsége ellenére a képzés 2017-től 

már nem indítható, helyét a 2017 szeptemberétől beinduló Közösségszervező 

alapszak (BA), Ifjúsági közösségszervező szakiránya váltja fel tanszékünk 

gondozásában.  

• Közeli terveink között szerepel a Szociálpedagógia MA szak indítása. 



SZAKJAINK

• Szociálpedagógia BA

• Közösségszervező alapszak (BA),

 Ifjúsági közösségszervező szakirány (2017 szeptembertől!) 



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

• Az alapképzési szak megnevezése: Szociálpedagógia (Social

Pedagogy),

• Képzési idő félévekben: 6 félév +1 félév összefüggő szakmai 

gyakorlat, összesen: 7 félév,

• Az alapképzés során összegyűjtendő kreditpontok száma: 180+30 

kredit,

• Szociálpedagógia szak idegen nyelvi követelménye: legalább egy élő 

idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél megszerzése szükséges,

• A felvételihez 1 tárgyból emelt szintű érettségi kell, választható 

tárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 

spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy 

társadalomismeret vagy történelem). 

• A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Szociálpedagógus (Social Pedagogue).



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

• Az alapképzési szak képzési célja 

• A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek 

elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, 

szociális és mentális problémáit komplex rendszerben 

kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben 

segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete 

egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. 

Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján 

hatékonyan működnek közre a szociális problémák 

megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi 

integrációjának az elősegítésében. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

• A képzés főbb tantárgyai
 Alapozó tárgyak 

• A szociális professzió alapjai,

• Pedagógia alapjai,

• Általános és fejlődéslélektan,

• Társadalomismereti alapok,

• Jogi alapok.

 Szakmai törzstárgyak
• Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata,

• Közösségi szociális munka,

• Nevelésszociológia, 

• Filozófia, Etika, Közgazdaságtan,

• Szociális gondoskodás története, Politológia, Az EU társadalompolitikai rendszere,

• Szociálpszichológia, Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok, Mentálhigiéné,

• Gyógypedagógiai alapismeretek, Felnőttképzési alapismeretek, 

• Közjog, Magánjog, Európa jog,

• Szociálpedagógia, Kisebbségszociológia, 

• Egészségpedagógia, Drogprevenció,

• Gyermekvédelmi ismeretek. Intézetben nevelkedő gyermekek pedagógiája,  

• Társadalomtudományi kutatások,



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

• A képzés főbb tantárgyai
 Kisgyakorlatok 

• A szakmai gyakorlat részét képezik a különböző tantárgyakhoz kötődő különböző 

terepeken végzett un. kisgyakorlatok (45 óra/félév)

• Ezek: 

o Egyéni esetkezelési terepgyakorlat,

o Közösségi szociális munka terepgyakorlat,

o Intézeti gyakorlat,

o Gyermekvédelmi gyakorlat, 

o Integrált nevelés gyakorlat,

o Iskolai szociális munka gyakorlat,

o Szociálpedagógia gyakorlat, 

o Kisebbségszociológiai gyakorlat. 

 Tréningek
• Személyes hatékonyság fejlesztése,

• Szociális hatékonyság csoportban,

• Szakmai identitás fejlesztése,

• Szociálterápiás szerepjáték, 

• Értékközvetítő tréning.



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

• Összefüggő  (intenzív) szakmai gyakorlat  a 7. félévben. 

• Egy féléven át tartó (tizennégy hét) folyamatos gyakorlatot jelent, 

amelynek kreditértéke 30 kredit.

o A terepgyakorlat célja 

o A szociális munka és ezen belül a szociálpedagógia korábban elsajátított

elmélete és gyakorlati modelljei alapján arra kívánja ösztönözni a hallgatót,

hogy a megszerzett ismereteket képes legyen alkalmazni a gyakorlatban -

egyelőre szakmai kontroll mellett.

o Tantárgyi program

o A hallgató megismerkedik a szociális munka különböző színtereivel, az ott 

dolgozók feladatköreivel, bevezetést nyer az adott intézmény mindennapi 

életébe, adminisztrációjába, megismeri a klienskört, tudomást szerez az 

alkalmazott nevelési módszerekről és lehetőségekről, azaz megismerkedik 

magával a segítő tevékenységgel. 

o Évközi tanulmányi követelmény 

o Az intenzív terepgyakorlat terepnapló készítésével zárul.



A SZOCIÁLPEDAGÓGIA CÉLCSOPORTJAI



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

• Elhelyezkedési lehetőségek:
 a gyermek- és ifjúságvédelemben,

 a szociális ellátásban,

 a speciális szükségletű,sérült,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket

és fiatalokat segítő szolgálatokban,

 a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban,

 gyermekvédelmi központokban,

 a családsegítésben,

 a gyermekjóléti szolgálatokban,

 a kisebbségi intézményekben,

 a nevelési-oktatási intézményekben, kollégiumokban,

 a gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban,

 a fogyatékossággal élők intézményrendszerében,

 a bűnmegelőzési és büntetésvégrehajtási intézetekben szociálpedagógiai 

szakmai munka végzése.



2017.SZEPTEMBERBEN INDULÓ ÚJ  

ALAPKÉPZÉSI SZAKIRÁNYUNK

Közösségszervező alapszak (BA), Ifjúsági közöségszervező 

szakirány

• Szeretnénk bemutatni a jövőbeli szakemberek számára az ifjúságsegítés

megújuló, magasabb szintű képzési formáját

 A Nyíregyházi Egyetem (jogelődje a Nyíregyházi Főiskola) képzési 

kínálatában fontos szerepet játszik olyan szakemberek képzése, akik 

fogékonyak az ifjúsági korosztály problémái iránt, és alkalmasak az ebből 

adódó feladatok szakszerű ellátására. 

 Ennek első lépcsőfoka, hogy a Nyíregyházi Főiskola Szociálpedagógia 

Tanszékén - és több hazai felsőoktatási intézményben - 2003-ban elindult 

az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés, amelyet a Szociális és ifjúsági 

munka Felsőoktatási szakképzés-Szociális munka szakirány váltott fel. Ez 

utóbbi  2017-től kerül kivezetésre. Helyét a több mint egy évtizedes 

tapasztalatok beépítésével és felhasználásával egy magasabb alapképzési 

szintű képzés váltja fel, a  Közösségszervező BA, Ifjúsági 

közösségszervező szakirány



2017.SZEPTEMBERBEN INDULÓ ÚJ  

ALAPKÉPZÉSI SZAKIRÁNYUNK

Közösségszervező alapszak (BA), 

Ifjúsági közösségszervező szakirány 
• Az alapképzési szak megnevezése: közösségszervezés (Community Coordination)

• Szakképzettség: ifjúsági közösségszervező (Youth Community Coordinator)

• A képzési idő félévekben: 6 félév

• Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

• Az alapképzési szak képzési célja:

• kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző 

szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és 

nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós 

szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, 

az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével 

összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek 

esetében azt irányítani.

• A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a 

humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, 

közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a 

felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve 

animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. 



2017.SZEPTEMBERBEN INDULÓ ÚJ  

ALAPKÉPZÉSI SZAKIRÁNYUNK

Közösségszervező alapszak (BA), 

Ifjúsági közösségszervező szakirányról 
Idegennyelvi követelmény:

• Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges.

• Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni: angol vagy biológia vagy francia vagy 

magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német vagy orosz vagy 

társadalomismeret vagy történelem (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható). 

• A képzéshez szakmai gyakorlat társul

• A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

• filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, 

kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,

• művelődéselmélet és -történet, közművelődés,

• közösségi fejlesztés,

• kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra,

• ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés.



2017.SZEPTEMBERBEN INDULÓ ÚJ  

ALAPKÉPZÉSI SZAKIRÁNYUNK

Közösségszervező alapszak (BA), 

Ifjúsági közösségszervező szakirány

• Ifjúságsegítő szakirány (50 kredit)

o Társadalomtudományi kutatások,

o Az EU társadalompolitikai rendszere,

o Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata,

o Közösségi szociális munka,

o A tanulás formális és nem formális színterei,

o Tanácsadás kommunikációs alapja,

o Multikulturális nevelés,

o Ifjúságszociológia,

o Szakmai gyakorlat.



HALLGATÓINK ÉLETÉBŐL



Miért szeretnek hallgatóink nálunk 

tanulni ?  

Kérdőív: 2014. november, 75 

hallgatói válasz alapján

• épített környezet igényessége 

(tantermek,épületek),

• közel van a lakóhelyemhez,

• tetszik a város,

• értékes, piacképes diplomát ad,

• jól képzett oktatók a szakon.  



Sok szeretettel várjuk a 

Szociálpedagógia Intézeti Tanszék 

képzéseire!


