
Miért jó a felsőoktatási szakképzés? 

- nappali és levelező formában kizárólag egyetem és 
főiskolák indíthatják, 

- diplomát ugyan nem ad Neked, de felsőfokú 
szakképzettséget igazoló oklevél jár a sikeres 
záróvizsga után, 

- ugyanazon szakterületen való továbbtanulás esetén a 
megszerzett kreditek 75%-aát beszámolják az 
alapképzési szakba- így esetenként hamarabb 
juthatsz diplomához, mint akik érettségi után kezdik 
meg a tanulmányaikat,  

- ha nem sikerült jól az érettségid, vagy nem szereztél 
emelt szintűt, akkor is gyere a felsőoktatási 
szakképzéseinkre, mert annak elvégzése után 
lehetőség van az alapszakon történő 
továbbtanulásra. A kreditelismerés miatt a 
diplomaszerzés így csak másfél év, így 
összességében 1-2 szemeszterrel kell többet 
tanulnod, mint akik egyenesen BA- vagy  
BSc-szakra mentek. 

- nem kell hozzá nyelvvizsga,  

- lényegesen olcsóbb, mint a BA képzés, 

- kedvezőbbek a pontszámítási szabályok is, itt 
nemcsak az érettségi, hanem a tanulmányi pontokat 
is meg lehet duplázni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi ezért ajánljuk! 
 

„Korábbi tanulmányaim során részt 

vettem bölcsődei gyakorlaton, ahol 

nagyon jól éreztem magam, és rájöttem, 

hogy szeretek kisgyerekekkel foglalkozni, 

ezért választottam ezt a szakot. A képzés 

nagyon tetszik, a tantárgyak sokszínűek 

és korosztály-specifikusak. Szeretem a 

gondozáshoz köthető tárgyakat és a 

csoportos gyakorlatokat. Sok új 

ismereteket szereztem már eddig is a kisgyermekek 

gondozásáról.” Vajkó Beáta, Csecsemő- és 

kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképesítés, I. évfolyam 
 
 

 „Azért szeretem a szociális és ifjúság 

munka szakot, mert rövid idő alatt magas 

színvonalú képzést kapunk, szakirányú 

tovább tanulásunkban előnyt jelenthet. A 

csoporttársaimmal hamar megtaláltam a 

közös hangot és így elég családias a 

légkör. A tanárok pedig nagyon segítő 

készek, ha problémánk van, ők készségesen meghallgatják 

és segítenek a megoldásában.” Bártfai Sarolta – I. 

évfolyam szociális és ifjúsági munka felsőoktatási 

szakképzés 

 
 
 

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 
 
 

H–4400 Hungary, Nyíregyháza 
Sóstói út 31/b. 

  
Tel.: (30) 344-59-50 
(42) 599-400/2927 

http://www.nyf.hu/appi/ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS 

PSZICHOLÓGIA INTÉZET KÍNÁLATA 
 
 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEINEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nyf.hu/appi/
http://www.nyf.hu/appi/


CCSSEECCSSEEMMŐŐ--  ÉÉSS  

KKIISSGGYYEERRMMEEKKNNEEVVEELLŐŐ  

FFEELLSSŐŐOOKKTTAATTÁÁSSII  SSZZAAKKKKÉÉPPZZÉÉSS 
 
 

 
 
 
Mért válaszd? 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik a 
személyiségfejlődés szempontjából kiemelten 
fontos csecsemő- és kisgyermekkorról korszerű 
pedagógiai, pszichológiai, valamint gyermek-
gondozási ismeretekkel rendelkeznek; képzettségük 
révén segíteni tudják a gyermekintézmények 
munkáját, egészségnevelési feladatokat látnak el, 
illetve igény szerint szolgáltatásokat szerveznek a 
kisgyermekes családok számára. 
 

 
 
 

Továbbtanulnál? 

A szakképzést elvégző hallgatók az Intézet 
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakán 
folytathatják tanulmányaikat. A kreditbeszámítás 
során a szakképzettségük bizonyos tárgyak 
teljesítése alól mentességet biztosít. 

Milyen témakörökkel ismerkedhetsz? 

A személyiség és fejlődése, Gyermekvédelem, 
Szociálpolitika, Nevelési alapismeretek 

Inkluzív nevelés, Személyiségfejlődési zavarok 
pszichológiája, Gondozástan elmélet és gyakorlat, 

Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés 
Egyéni és csoportos szakmai gyakorlat 

 
Képzési idő:  4 félév 

Az összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit 
 
 

 
 
 
 

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  ÉÉSS  IIFFJJÚÚSSÁÁGGII  MMUUNNKKAA  

FFEELLSSŐŐOOKKTTAATTÁÁSSII  SSZZAAKKKKÉÉPPZZÉÉSS  ––  

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  MMUUNNKKAA  SSZZAAKKIIRRÁÁNNYY  
 
 

 
 

A képzés célja: 

Olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, 
akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek 
irányítása mellett részfeladatok vállalására is 
képesek. 

Diplomát szeretnél…? 

A felsőoktatási szakképzést elvégző hallgatók a 
Intézet szociálpedagógia alapképzési szakán 
folytathatják tanulmányaikat. Kredit-beszámítás 
során, a szakképzettségük bizonyos tárgyak 
teljesítése alól mentességet biztosít. 

 
… vagy inkább elhelyezkednél?  

Betölthető munkakörök: 

- Irodai szakmai irányító, felügyelő, 

- Szociális segítő, 

- Nevelőszülő, főállású anya, 

- Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző, 

- Egyéb, máshova nem sorolható üzleti 
jellegű szolgáltatási ügyintéző. 

 
Amivel bővítheted ismereteid: 

Kommunikációs ismeretek; Szakmai és pénzügyi 
információ feldolgozási alapismeretek; Munkaerő-piaci 

ismeretek; Idegen nyelvi alapszintű ismeretek; 
Társadalomismeret; Szociálpolitika; Általános és 
fejlődéslélektan; Szociális professzió alapjai; EU 

intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolata. 
 

Képzési idő: 4 félév (az utolsó félév összefüggő szakmai 
gyakorlat) 

Az oklevél megszerzéséhez: 120 kredit szükséges 
 

 


