TANTÁRGYFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2017-18/1. félév
Szociálpedagógia BA nappali és levelező,
Közösségszervező BA nappali és levelező,
Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés nappali és levelező
szakos hallgatók számára
Tisztelt Hallgatók!
Tájékoztatásul közöljük, hogy 2017. augusztus 1-től intézetünk neve Alkalmazott
Humántudományok Intézetre (AHI) módosult, és az intézeten belül működő három
tanszék megnevezésében is változások várhatók. Az átszervezések kapcsán a
Szociálpedagógia Intézeti Tanszék képzési profilja is kibővült a Közöségszervezés
alapképzési (BA) szakkal, így az újonnan induló képzés hallgatóit is az AHI hallgatói
körében üdvözölhetjük!
Az átszervezés a hallgatók munkáját nem befolyásolja, továbbra is a megszokott helyen, az
ismert oktatói gárdával várjuk az évkezdést!
I. A TANTÁRGYFELVÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.

Azon felső 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/TANTARGYF
ELVETELI_KERELEM_2016.pdf)
 Ennek megfelelően kérnénk a tantárgyfelvételi kérelmeket kitöltés után a tanszéki
irodába Pokoraczki Ildikóhoz személyesen eljuttatni. Ügyfélfogadás csak 2017.
augusztus 21-től lesz:
 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. 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 van lehetőség! Ezt követően a TO
nem engedélyezi a tantárgyfelvételt. A regisztrációs hét időpontja:
 nappali tagozat: 2017. augusztus 14-szeptember 1. 13 óráig
 levelező tagozat: 2017. augusztus 14-szeptember 8. 13 óráig

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!!!
A Nyíregyházi Egyetem honlapjára rövidesen 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.
Rektori utasításra sem az órák időpontjának, sem a kijelölt termek
megváltoztatására nincs lehetőségünk, ezért ilyen kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A II-III. Szociálpedagógia BA nappali tagozatos hallgatók ne feledkezzenek meg a
kötelező testnevelésről, illetve vehetnek fel „C típusú” tárgyat az egyetem kínálatából. A
C tárgyak listája megtalálható az egyetemi tanulmányi tájékoztatóban. Összesen 10
kreditnyit kell teljesíteni a tanulmányok során.
A képzésben továbbra is érvényes, hogy a tréning jellegű tárgyak teljesítésének feltétele
(SPB1503, SPB2302) a tréningen való részvétel, amely más módon nem pótolható.
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.
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I. ÉVFOLYAM SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ) ÉS A
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS BA (NAPPALI ÉS LEVELEZŐ) HALLGATÓK
TÁJÉKOZTATÓJA
A tantárgyak felvételére csak a regisztrációs héten (2017. augusztus 14 - szeptember
1, illetve levelező tagozaton szeptember 8-ig) 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 az új mintatantervek érvényesek (2017/18-as tanév képzési
programja) amely letölthető a
http://ttajekoztato2017.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/50 oldalról.
Kérjük, hogy csak az első félévére vonatkozó tárgyakat vegyék fel.
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.



Az 2017/18-as mintatantervekben szerepelnek BAI kódú, úgynevezett közös tárgyak. E
tárgyak felvételére a következők érvényesek. A közös tárgyakat a hallgatók más
csoportokkal összevonva, nagylétszámú előadásokon hallgatják. Ha csak előadása van a
tárgynak, akkor mindenkinek az előadást fel kell felvennie, ha szeminárium is tartozik a
képzéshez, ha a szemináriumi csoportnál nincs külön jelölve a szak, akkor a hallgató azt
választhatja, amelyiket az egyéni órarendjébe be tudja illeszteni. Ha jelölik a szakot,
akkor csak azt lehet választani, amilyen tanulmányokat a hallgató folytat. Értelem
szerűen csak egy előadást és- ha van- egy szemináriumot kell választani., ha ugyanabból
a tárgyból több is meghirdetésre kerül a fentebb leírtak figyelembe vételével.
 Az 2017/18-as mintatantervekben szerepelnek CB kódú, úgynevezett választható tárgyak.
A hallgató az intézmény kínálatából szabadon választhatja bármelyik tárgyat. Első
félévben e tárgyak választása még nem ajánlott.
o Szociálpedagógia BA alapszakon az alábbi tárgyakat kell felvenni:
 Digitális alkalmazások (BAI0001); levelező tagozaton BAI0001L
 A társadalomismeret alapjai (BAI0042); levelező tagozaton BAI0042L
 A pszichológia fő területei (BAI0006); levelező tagozaton BAI006L
 A szociális professzió alapjai (BSP1101); levelező tagozaton BSP1101L
 Az EU. társadalompolitikai rendszere (BSP1102); levelező tagozaton BSP1102L
 Jogi ismeretek I. (BSPB1103); levelező tagozaton BSP1103L
 Szociális gondoskodás története (BSP1104); levelező tagozaton BSP1104L
 Szociálpedagógia (BSP1105); levelező tagozaton BSP1105L
 Szociálterápiás szerepjáték* (BAI1034); levelező tagozaton BAI1034L* (*a tárgy
teljesítésének feltétele a tréningen való részvétel)
o Közösségszervezés BA alapszakon az alábbi tárgyakat kell felvenni:
 Környezet és ember (BAI0002); levelező tagozaton BAI0002L
 Filozófiatörténet (BAI0019); levelező tagozaton BAI0019L
 Szociológia (BAI0041); levelező tagozaton BAI0041L
 Jogi alapok (BKS1101); levelező tagozaton BKS1101L
 Kommunikációs készségfejlesztés (BKS1102); levelező tagozaton BKS1102L
 Művelődésfilozófia (BKS1103); levelező tagozaton BKS1103L
 Művelődéstörténet I. (BKS1104); levelező tagozaton BKS1104L
 A pszichológia fő területei (BAI0006); levelező tagozaton BAI0006L
 Kulturális intézmények rendszere (BAI0045); levelező tagozaton BAI045L

7. FÉLÉVES HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA
 Nappali és levelező tagozaton az SPB1003, SPB1003L (Intenzív szociálpedagógia
gyakorlat) hirdetve van, de órarendbe nincs beállítva. A gyakorlatvezető tanár, Dr.
Takács Tamara a regisztrációs héten a Neptunon keresztül e-mailben jelzi, mikor és hol
kerül sor a gyakorlattal kapcsolatos rövid megbeszélésre, a terepnaplóra vonatkozó
elvárások tisztázására, amelyen mindenkinek kötelező részt venni.

LEVELEZŐS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA
 A Nyíregyházi Egyetem honlapjára rövidesen 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.

Egyéni problémáikat, kérdéseiket e-mailben is eljuttathatják hozzám a megadott e-mail
címre, míg a tanszéki ügyintézés a megszokott módon, minden nap 8-15 óra között,
pénteken 13 óráig áll a hallgatók rendelkezésére 2017. augusztus 21-től.
Üdvözlettel:
Dr. Baracsi Ágnes,
AHI, Szociálpedagógia Intézeti Tanszék vezetője
baracsi.agnes@nye.hu
Nyíregyháza, 2017. augusztus 15.

