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Alkalmazott Humrintudomfnyok Int6zete

I. KEPZES-OKTATAS

Feladat
Oktatris, oktatf sszervezes

Az rntdzet alapszakjarn (pedag6 gia,

csecsem6- 6s kisgyermeknevel6,

szocirilped ag6gia,
kozciss6gszewezo, diszciplin6ris
mesterszak (andra96gia),

szocirilpedag6gia MA levelez6

tagoz,atfin, 6s mentflhigi6n6s
kiiziiss6g- 6s kapcsolat6pit6
mesterk6pz6si szak Ievelezo

tagozat6n 6rt6kel6 jelent6s

k6szit6se, azok megbeszdldse az

intezeti drtekezleten.

A kontakt6r6k soriin M
egytittmtikciddsre 6ptil6 aktiv
tanukisi formrik
projektm6dszer), valamint az

dlmdnypedagogiira epito tanuliisi
lehet6s6gek be6pit6se a

szemin6riumi foglalkoz6sokba.

A szoci6lpedag6gia,

kciz6ssdgszervez6s, csecsemo- 6s

kisgyermeknevelo alapszakok

hallgat6i terepgyakorlatokon,
f6l6ves szakmai gyakorlaton val6
szetvezett

figyelemmel
16szvdteldnek

gyakorlatvezetokkel, tereptanilrokkal
konzult6ci6 tarttsa.

A Fejlesztopedag6gia, ds

Egerszsdgfejleszto ment6lhigiene
szakir6nyri tovrlbbk6pz6si szakokon
a hallgat6i ktils6 szakmai
gyakorlatok szervezdse.

A szoci6lpedag6gia szakos hallgat6k
evkrjzi (45 6r6s), ds dsszefiiggo (30

6r6s) kisgyakorlatainak szervezdse,

Ezen feladat megval6sitisa az online oktat6s

keretei kciz<itt jelentett nehdzs6get, azonban a
tereptan6rokkal folytatott telefonos egyeztetds, a
kapcsoltatils on-line form6i er6sebbek voltak
(tdbb alternativ rit: pl. on-line besz6lgetes
klienssel, intez.meny i dolgozokkal)

Megval6sult, tanszdki keretek kcizritt, a hallgat6i

szakra vonatkoz6 viszsajelzdsei alapjitn, ahol

lehetett diagramok form6j6ban jelenitetttk meg

az adatokat a megbesz6ldshez kapcsol6d6an.

Az intezet oktat6i kor6bban rcszt vettek

m6dszertani felk6szit6 programon, igy ennek

megval6sit6sa folyamatosan tort6nik.



lebonyolit6sa, 6rt6keldse.

A kcizci s s6 g szerv ezo alap szal<hoz

kapcsol6d6 gyakorlati kdpz6sek

helyszineinek koordin tilflsa.

4. Az osztatlan taninszal<hoz

kapcsol6d6 Kiiziiss6gi peda96giai

gyakorlat helyszineinek,

kapcsolattart6inak felt6rkdpeszdse,

az egyiittmtikcid6si szerz6d6sek

elokiiszit6se.

Folyamatosan t<irtdnik, a hallgat6kkal valo online

kapcsolattart6s sor6n keriiltek fel tij helyszinek,

melyet a BGYTK-val kcizosen koordin6lunk.

5. A
szalcnaspecifikus

adekvrltabb

szen,ezdse,

Tudomrinyos

ciszttinzese.

tehets699ondozds

form6ihoz

tevdkenysdgek

a hallgat6k
Di:ikkiiri munk6i6nak

A hallgat6k tudomdnyos di6kkciri

kutat6sainak elmdlyit6se.

A 2020/2021. tan6vben intezeti
demonstrftori munkilval a

tehersdges hallgat6k
m un k atapa sztalatszer z6 s 6nek

elosesftdse.

Javit6st ig6nylo tertilet, TDK munkifi a tanir
szakos hallgat6k saftfi szakjukb6l kdszftenek,

6ket nehezen lehet megsz6litani. Az intlzet
oktat6inak jelentos m6rtdkti leterhel6se kevdssd

teszi lehet6v6 a tehets6ges hallgat6kkal val6

eredmdnyes foglalkozfst. Ezert cisszesen 4 TDK
versenyzonk volt az ertekelt ido szakban.

A demonstr6tori tevdkenys6get vegzo 2 hallgat6
(Kov6cs Kinga, Vfgh N6ra) munk6j6val

maxim6lisan el6sedett az intezet.

Okta rik
L Oktat6i telj esitmdnyek 6rtdkel6se.

Megtcirtdnt. Azonban k6t kolldg6nak nehdzsdget
jelentett az OTE rendszerhez valo hozztferes,
remdlhetoleg eziden nem fog bekovetkezni.

2. Rovidt6vri szem6lyes fejleszt6si ds

karrierterv kdszitese. Elkdszi.iltek, az egyes oktat6kkal M intezeti
tanszdkvezetok, veliik az intezetigazgat6

tekintette it az elkdsztilt kanierterveket.

J Karriertervek 6rt6kel6se 6vente,

Az online oktat6s kcjvetkeztdben jelentos

szervez!,st igdnyelt ez es az elozo feladat

vdgrehajt6sa.

4. Tan6venk6nt oktat6i frirum az

intdzetben, az elegedetts6gvizsgdlat

eredmdnyeinek ismertetdse. Az oktator f6rum elmaradt, ezt az iddn p6tolni



sziiks6ges november h6napban mir az rij adatok

ismeret6nek birtok6ban.

5. MTI\IT adatbdzis frissitdse

fo lyamato s feltoltdse. Folyamatosan tort6nik, oktat6k 6s a kdnyl.tarban

int6zeti.inket segit6 kolldga (Liptay Eniko)

k<izremrikod6sdvel.

6. Junior Oktat6i Klub programjain

val6 rdszv6tel. Ez a klub nem mrikcidik.

Debreceni Egyetem Humi{n
Tudominyok Doktori Iskokfval
val6 kapcsolattart6s

Dr. Vincze Tam6s f6iskolai docens opponenskdnt

szerepelt Sz6kely Csilla Imola el6vitrlj6n 2021.
jan.28-tn.

Dr. Yrncze Tam6s f-oiskolai docens

vizsgdztatokent szerepelt Mike Aaam komplex
vizsgil6n
2021. jfl.26-5n.

8. Egy6b tudomdnyos miihelyekkel
val6 kapcsolattart6s Dr. Holl6si Hajnalka foiskolai docens 6s Dr.

Vincze Tamris foiskolai docens eload6st tartottak

2020- dec. I6-an a Pannon Egyetem
Nevel6studominyi Miihely6nek
programsor ozatitban a kovetkezo cimmel : Lectori
salutem! Tandrok 6s tanitrszakos hallgat6k
olvasiisi szok6sai, olvasm6ny ai 2020 -ban

Hallgatr6,k

Az intezet hallgat6i letszttminak
megtart6sa, novel6se 6rdekdben

beiskol6zf si csoport mtikcjdtetdse.

Hallgat6k bevon6sa a beiskol6ziis
elosegft6s6be, a nyilt napok
rendezvdnysorozataiban val6
16szv6telre.

A szoci6lpedag6gia alapszak

hallgat6k altal tcirt6no

bemutat6s6nak oszt<inz6se

elektronikus feltileteken (honlapon,

on6ll6 ppt, video kdszitdse ds

Az online oktatils kcivetkeztdben ezek a

programok r6szben elmaradtak, r6szben online
form6ban szervez6dtek.



megjelenit6se).

A csecsem6- 6s kisgyermeknevel6

alapszak hallgat6i beiskol6zSsi

aktivit6srinak fenntart6sa 6s

megorz6se.

2. A roma szoci6lpedag6gia szakos

hallgat6k tehet6sggondozdsilban az

Evangdlikus

Szakkoll6giummal
kapcsolattart6s m6lyit6se.

Roma

val6

A Szoci6lpedag6gia BA, saj6tos

ig6nyri tanul6i szfimira M
Esdlyegyenlos6gi Iroda

munkat6rsaival t6rtdno rendszeres

egytittmrikod6s biztosit6sa,

kortdrssegitoi tev6kenys6gek

cisztdnzdse, a sajdtos ig6nyb6l

fakad6 pedag6giai elj6r6sok

6sztrinz6se a kolldgaknel Gl.
hozzilferheto tananyagok, ppt-k,

m6dszertani megrij ul6s).

Online keretek kciztitt megval6sult, M
Esdlyegyenl6sdgi Iroda altal szewezett

megbesz6l6seken Harsrinyin6 Dr. Petnehazi

Agnes folyamatosan r6szt vesz.

3. Kiilfbldi dirikcsere-program
t6mogatdsiit segito piiydzatok
nyomon kcivet6se (ktilcincis

tekintettel a n6met nyelvtertiletre

sz6l6 piilyinatokra).

Nem val6sult meg a pand6mia krlvetlezt6ben.

4. Az elsodves hallgat6k szitmhra

tij6koztat6 tartfsa,
beilleszkeddstik segit6se egydni

tan6csaddsokkal, csoportos

megbeszeldsekkel.

Online keretek kdzdtt val6sult meg 2021

szeptember6ben: r6sztvev6k az alapk6pz6si

szakjaink hallgat6i 6s a patron6l6 tan6rok..

5. Tanicsadtf i rendszer mrik<idtet6se.

Megval6sult, szem6lyes jelenl6tben erre volt
lehetos6g. Szatm6ry Agnes, Hars6nyin6 Dr.

Petneh6zi Agnes, Jdnv6ri Miriam koll6ganok

tartjik.

6. Szakmai tanulm6nyutak (Szatm6r

kultur6lis ordksdgei)

Elmaradt a pand6mia miatt.
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P6tl6sa a jitwirny fiiggv6nydben val6sithat6 meg.

ll. Kcizdssdgszervezo Szakmai Nap

Elmaradt a pand6mia miatt.

P6tl6sa a jitwirny fiiggv6ny6ben val6sithat6 meg.

8. V6gzos alapszakos hallgat6k intezeti

bricsriztat6sa. Elmaradt, a panddmia miatt.

P6tl6sa a jitrvirny ftiggv6ny6ben val6sithat6 meg.

II. MERESEK

III. SZOLCALT, TASOK FEJLESZTESE

Ssz. Int6zked6s Hatfridd I Felel6s

I Hallgat6i el6gedetts6gvizsgflat
lebonyolit6sa:

- tntezmenyi, illetve
- szaki adatok elemz6se.

Megtortdnt, dz eredm6nyeket megkaptuk,

intezeti I tans z6ki m e gbe s z6 I 6 se k j e I enl e g zajlanak.

2. Az oktat6k halleat6k altall
v6lem6nyez6se
- k6rd6iv felv6tele (oktat6k vagy

elektronikusan)
- adatok elemzdse.

Megtort6nt, &z eredm6nyeket megkaptuk,
intezeti I tansz6ki me gbesz6l 6 sek mo st zaj lanak.

a
J. Az eldgedettsdgm6r6si k6rd6ivek

adatainak, eredmdnyeinek

visszacsatolfsa az 6rintett felek
reszere.

Megtrirt6nt, az eredmdnyeket megkaptuk,
rntezetr I tansz6ki vi sszacsato l6sok mo st zai I anak.

Ssz. Int6zked6s Hat{rid6 Felel6s
I Kiils6 szolgiltatdsok:

- szakiriinyritovSbbkdpz6sek
- pedag6gus szakvizsga

szakiranyri tov6bbk6pz6si szak
- eload6sok tart6sa a honlapon

feltuntett tdm6kban

A panddmia miatt nem val6sult meg, felkdr6s
sem 6rkezett .

2. A patronril6 tanr{ri rendszer
hatekonyabb mtikddtet6se a

lemorzsol6d6s csokkent6se Megtcirtdnt, online keretek kdzcitt valamennyi
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drdekdben:

- a ritbizott hallgat6k tanulmdnyi

elomeneteldnek figyelemmel

kis616se,

- fogad66r6t

sz,itmixa,

tart patron6ltjai

- tdmogat6st nyfjt a f6l6vek

elejdn 6s v6gdn a tanulm6nyi
nehdzs6gek megoldiisdban,

- If$1koztatja a hallgat6kat a

kiildnfele ptiydzatokr6l 6s

dsacindijakr6l, ndpszenisiti

ezeket a lehetosdgeket, 6s segfti

oket a foiskolai pSlydzatok

megi16siiban,

- a tan6v vdgdn dsszefoglal6
jelentdst ir vegzett munk6jar6l.

alap- 6s mesterkdpzdsi szakunkon.

3. Intezeti min6sdgfejleszt6si terv
honlapon v alo kozzetdtele. Megval6sult, el6rhet5.

4. A honlap folyamatos frissitdse.

Folyamatosan tort6nik.

IV. IRANYITASI RENDSZER FEJLESZTESE

Ssz. Int6zked6s Hatririd6 Felel6s
Az intdzet 202012021. tandve

minosegir6nyit6si

tevdkenys6gdnek 6rtdkel6se,

beszdmol6 k6szitdse a MIB fel6.

Mesval6sult

2. Az int6,zet 2021122. tan6vre
vonatkoz6 minos6gfejleszt6si
tervdnek elk6szft6se.

Mesval6sult

V. KUTATAS-NNTINSZTES

Erre a panddmia miatt nem keri.ilt sor.

Az intezet kutat6si
tev6kenysdgdnek bovitdse, tj
(nemzetkdzi) lehet6s6gek

feltdrkdpezdse, a megl6voek
intenzifikdl6sa (pl. Humboldt
Egyetem Berlin, Jezsuita
Egyetem Ignatianum Krakk6,
Partiumi Kereszt6ny Egyetem,
Selye J6nos Egyetem Komrirom);



2.

I

XXXV. OTDK szewez6 team

miikiid6se Megval6sult online keretek ktiztitt 2021. fuprilis 22'

24.

A konferencia 4 alszekci6j6ban 279 tudom6nyos

diakkttri tev6kenys6get folytat6 hallgat6 236

prllyamunk6t nyfjtott be.

A pedag6gia alszekci6ba 69, a pszichol6gia

alszekci6ba I27, az andrag6gia alszekci6ba 28 6s a

konyvt6rtudom6nyi alszekci6ba 12 dolgozat

lrkezett ezen tudom6nyok nagyon kiil6nbtiz6

tudomanyteri.ilet6r6 l.

A dolgozatok 18 hazai es 3 hat6ron trili felsooktat6si

int6zm6nyb6l keriiltek benyfjt6sra. A hallgat6k

munk6j6t 275 tdmavezet6 segitette. A dolgozatok

6rt6kel6s6be 204 birril6 keriilt bevontisra.

A 4 alszekci6 22 tagozattal (pedag6gia 7 tagozat,

pszichol6gia 11 tagozat, andrag6gia 3 tagozat,

I tOnyututtudomany I tagozat) dolgozott, 22 zstxi

I ehdkkel es 44 zsiritaggal.

I

| Ortr.t.n 259 szerzo 217 p6lyamunk6t mutatott be

I u, orsziigos fordul6 kdt napj6n megrendezett

I tagozatokban.

3. IJazai
eryiittmiikiid6s:

int6zm6nyi

Obudai Egyetem, BudaPest

Partiumi Kereszt6nY EgYetem

ELTE Tarsas Intervenci6 kutat6

csoport

Oktatdsi Hivatal

Stanfordi

Egyetem Social Science

Research kutat6csoPorttal

il. Rak6czi Ferenc KarP6taljai

Magyar F6iskola, Beregszitsz

Online keretek kozotti kapcsolattart6s megval6sult



T anitrkepzok S z<ivetsd ge

Magyar Nemzeti LeveltAr

Szabolcs-S zatmhr -Bereg MegYei

Lev6ltara

Debreceni Reform6tus

Kolldgium NagyktinYvt6ra

Eszterhtny K6roly E gYetem

A Szegedi TudomanYegYetem

Juh6sz Gyula Kara

Phzmhny P6ter EgYetem BTK

Nyu gat-Ma gy arcr szirgi E gYetem,

Benedek Elek 6s APdczai Kara

(Sopron 6s Gyor)

Apor Vilmos F6iskola (V6c)

Nyire gyh6 za alternaliv pro gramri

int6zm6nyei (Waldorf Iskola,

Buzaszem 6voda, GYermekek

HinaDeliOvoda)
1.. habil. Matgitics Ferenc, Vincze Tamds 6s Dr'Kutat6csoportok mrikodtet6se :

Iskolai agresszi6 6s cYber

bully t6maktir6ben

Olvasriskutatiis

t6mak<irben

Elmdnyalapir tanul6s

t6makorben

Szakmai utak, tanulm6nYutak

eszmecser6k, tal6lkoz6sok

szervezdse m6s felsooktat6si I Pandemia kovetkezt6ben elmaradt'

int6zm6nyek j6 gYakorlat6nak

tanulm6nyoz6s6ra.
Onli.te keretek ktizott megval6sult 2020. november

24-6n 6 kolldga (Dr. Kertil6 Judit, Dr. Baracsi

Agnes, Fucsk6 M6nika, Janvari Miriam, Nyilas

Orsolya, Dominek Dalma) r6szv6tel6vel.

A Magyar Tudominy UnnePe

rendezv6nysorozathoz

kapcsol6d6an ,,Hidak a

tudom6ny 6s a gyakorlat vil6ga

krizdtt" cimmel ker0l

mesrendez6sre az intlzet



szervezds6ben.

. Ismeretterjeszt6
el6ad6sok Kfrpitalja
20. szhzadi tiirt6net6b6l.

o Ismeretterjeszt6
el6adisok a film
tiirt6net6b6l.

2020. december 6-6n megval6sult online keretek

koztitt Dr. Drabancz R6bert kcizremtiktid6sdvel.

2020. okt6ber 15-6n megval6sult Dr. Drabancz

R6bert k<izremriktiddsvel 1 el5ad6s, a tobbi elmaradt

a pand6mia miatt.

8. Durk6 Mityris Szakkoll6gium

tudomfnyos konferencirija
(Szolnok) 2020. augusztus 31-6n megval6sult jelenl6tben Dr.

Dr abancz R6bert r6szvdtel6ve l.

9. TDK szervez6se, lebonyolitisa Online keretek kcizcitt megval6sult a h6zi TDK

konferencia 6 fb r6szv6tel6vel, kcizdpiskol6sok

szdma:4 fo

10. XX. Orszigos

Nevel6studom:inyi Konferencia
(Debrecen)

Megval6sult online keretek kozcitt 2020. november

5-7. kozott 5 (Dr. Drabancz R6bert, Dr. Kertil6

Judit, Sebesty6n Krisztina, Nyilas Orsolya, Dr.

Vincze Tam6s) koll6ga r6szv6tel6vel.

10. Viltozisok a pedag6giiban - a

pedag6gia v6ltoz6sa

tudomfnyos konferencia
(Esztergom)

Megval6sult online keretek kiizott Holl6si Hajnalka

Z suzsanna 16 s zv6te I ev el 2020 . no vember | 2 - en.

12. HuCER konferencra Megval6sult online keretek kcizcitt 2020' m6jus

28. kozott 2 kolllga (Dr. Drabancz R6bert,

Kertil6 Judit, Sebesty6n Krisztina) r6szv6tel6vel.

",1

Dr.

13. IX. Neveldstudominyi 6s

Szakm6dszertani Konferencia
(Marcelov6, Szlovrikia)

Megval6sult online keretek kozott 2021. janudr 17'

19. kozott. 2 kolldga (Dr. Holl6si Hajnalka

Zsuzsanna, Dr. Vincze Tam6s) r6szv6tel6vel.

14. Tanulmrinyok irfsa'
lektorrikisa

Dr. M6rton Srlra: Lektori v6lem6ny a ,,Gyakorlati

tan6csok a KomPlex AlaPProgram

megval6sit i,r,hhoz" cimri kcitetrol

Sebestydn, Krisztina (2021): Differences in Foreign

Language Choice of Students from Different Social

Backgrounds. In: Central European Jouarnal of
Educational Research, 3(2): 7 8-86.

Sebesty6n Krisztina (2021): A h6trSnyos helyzetriek

tanulm6nyi sikeress6gdnek tobbszempontir

6rtelmezdse. In: Iskolakultrira, 31(5): 125-128.

Sebestydn Krisztina (2021): Altal6nos iskolai
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idegennyelv-tanul6s Hajdir-Bihar 6s Szabolcs-

Szatm6r-Bereg megy6ben. In: Koviics Zoltitn

(szerk.): Kutat6sok ds l6t6sm6dok a Nyiregyh6zi

Egyetemen. Nyiregyh6za: Nyiregyh6zi Egyetem.

r95-202.

Dr. Vincze Tam6s a Nevel6studominy c. foly6irat

felkdr6s6re lektori v6lem6n1t irt a ,,Pedag6gia 6s

politika a volt Jugoszl6vi6ban az'50-es, '60-as 6s

'70-es 6vekben" c. tanulm6nYr6l

15. Erasmus* oktat6i mobilitris a

Piidagogische Hochschule

Freiburg

2020. jrinius 2I-24. kozdtt online keretek kdzott

megtort6nt Sebesty6n Krisztina r6szv6tel6vel.

t6.

t7,

18.

19.

Az rntezet tudom6nYos

muhelydnek kialakit6sa sor6n

torekv6s a mindennaPi iskolai

gyakorlattal val6 szorosabb

kapcsolatra (iskolai agresszi6-

kutat6s, inkluziv nevelds, tanul6s

tanul6sa).

Folyamatosan val6sul meg.

Infrastruktrira fej leszt6s

Infrastruktur6lis fejleszt6sek

igdnylese, elavult szirmit6geP-

park cserdje.

R6-b.r -.g'rl6sult: 4 oktat6i laptopot kapott 4

oktat6 kolldga az online oktat6s zavartalan

megval6sitfsithoz.

,,Tanitsunk Magyaro rszhgilrt"

Program

Foty"l"tto*n mrikodik a program Dr. Baracsi

Agnes vezet6sdvel. Kozremtikdd6 oktat6k: Dr'

M6rton S6ra, Dr. Hollosi Hajnalka Zsuzsawra,

Nyilas Orsolya. A ny6ri/tdli t6bori programok

k<izremrikod6i t6masziget vezet6ssel ezen oktat6kon

kiviil m6g: J6nvilri Miriam, Sebesty6n Krisztina,

Fucsk6 M6nika

P{lyfzatok, projektek
EFOP-3. | .2-I 6-201 6-0000 1

..A koznevel6s m6dszertani

megrijit6s a v6gzetts6g n6lkiili
iskolaelhagy6s csdkkent6se

c6lj6b6l - komplex alapProgram

bevezet6se a kdznevel6si

int6zmenyekben"

EFOP-3. | .7 -16-2016-000 I

,,Es6lyteremt6s a koznevel6sben"

Folfomutosun mrikodtek Dr. Holl6si Hajnalka

Zsuzsanna, Sebestydn Krisztina, Dr. Baracsi Agnes,

Dr. M6rton S6ra r6szvdtel6vel, ut6bbi az online

oktat6s miatt t<ibb neh6zsdggel'
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EFOP-3.4.3- 1 6-20 1 6-00 1 8

Tud6sfejleszt6s 6s hasmosit6s a

Nyiregyhazi Egyetemen"

Modszertani tovrlbbkdpz6s

egytittmrikcid6sre 6ptil6 aktiv

tanul6si form6k (kooperatfv

tanul6s, proj ektm6dszer

EFOP- 1 .9. 5-VEKOP -1, 6-201 6-
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