
Tantárgy neve: ÁGAZATI SZOCIÁLPOLITIKA, CSALÁD ÉS 

NÉPESEDÉSPOLITIKA MSP 1205 L 

 

 

  

 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: Ismerkedés, tantárgyi tematika ismertetése, félévi követelményekről való 

tájékoztatás. A születések alakulását befolyásoló tényezők, a szülőképesek aránya, a 

házasságban élők aránya, élettársi kapcsolatok alakulása és hatásuk a születések 

alakulására, a válás, a történelmi, gazdasági környezet, iparosodás, városiasodás 

hatása a születések alakulására, a nők foglalkoztatása, iskolai végzettsége, társadalmi 

mobilitásának hatása a születések alakulására. 

2. konzultáció: Népesedéspolitika és típusai, expanzív, restriktív, a népesedés 

szerkezetének minőségi célzattal történő megvalósítása. A népesedéspolitika hatása és 

eredményessége, a hazai népesedéspolitika története, jellemzői, családvédelmi 

juttatások, támogatások, a népesedéspolitika veszélyei. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A konzultációkon a hallgatói részvétel elvárt, a felkészüléshez fontos segítséget jelent.  

 

Félévi követelmény: GYAKORLATI JEGY 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A hallgatók a konzultáción elhangzottak és a kötelező irodalomból ZH-t írnak közösen 

egyeztetett időpontban. 

   

 

A ZH anyaga:  

A konzultációkon elhangzottak és a kötelező irodalomból ZH megírása.  

Kötelező irodalom: Kerülő Judit (2020): Demográfia, Nyíregyháza 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A zárthelyi dolgozat 4 kérdésből áll, elérhető maximális pont 40 pont. Az elégséges 

érdemjegyhez 21 pont (51 százalékos) teljesítése szükséges.  

 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően gyakorlati jegyes számonkérés esetén a 

az elégtelen érdemjegy javítását a vizsgaidőszakban egyszer kísérelheti meg a hallgató. 

http://www.nyf.hu/sites/default/files/u5/EGYEB_INFORMACIOK/adminisztracio/szabalyzat

ok/3_tanulmanyi_es_vizsgaszabalyzat.pdf 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 06.                                                Dr. Kerülő Judit 

                                                                                                   Főiskolai tanár 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Társadalom és szociálpolitika MSP 1108L 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 
 

 

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció:  

A szociálpolitika fogalmi kérdései, meghatározási kísérletek, strukturális-dinamikus, 

funkcionális értelmezések, a szociálpolitikára ható értékek, a szabadság, egyenlőség, 

szolidaritás, tolerancia és igazságosság.  

2. konzultáció:  

A szociálpolitika alapelvei, színterei, a magyar szociálpolitika jellemzői, a helyi 

önkormányzatok szociálpolitikája 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A konzultációk a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja az 

azokon való részvételt. (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A vizsga típusa: NEPTUN rendszerben meghirdetett írásbeli vizsga 

 

A kollokvium típusa: írásbeli   

Az írásbeli vizsga anyaga:  

Az előadásokon elhangzott, valamint a kötelező irodalom anyagából írásbeli vizsga megírása 

Kötelező irodalom: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. T-TWINS Kiadó, 

Budapest 2010.   

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az írásbeli vizsga 4 kérdésből áll, elérhető maximális pont 40 pont. Az elégséges 

érdemjegyhez 21 pont (51 százalékos) teljesítése szükséges. A Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatnak megfelelően a hallgató egy tantárgyból egy vizsgaidőszakban összesen 

három alkalommal kísérelheti meg a vizsga teljesítését (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 12-

14 §). 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 06.                                             Dr. Kerülő Judit 

                                                                                                 Főiskolai tanár 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: FELNŐTTCSOPORTOK VEZETÉSE  MSP 1226 L 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 
 

 

 

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció: 
A csoportok jellemzői, felnőttképzési csoportok, a csoportfejlődés szakaszai és azok jellemzői. 

Az élethosszig tartó személyiségfejlődés menete, feltételei. A felnőttképzési tevékenységre 

vonatkozó jogszabályok. A képzési programok készítésének szabályai.  Minőségcélok 

meghatározása, az elégedettség mérések jellemzői. A csoportok dokumentációja, csoportok 

ellenőrzése. 

 

2. konzultáció: 

Csoportfejlődést elősegítő játékok, tréningfeladatok. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A konzultáció való a részvétel elvárt. 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

Zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozat anyaga az előadások és szemináriumok 

anyaga, valamint a kötelező irodalom 

  

A zárthelyi dolgozat anyaga:  
Henczi Lajos (2014): Felnőttképzési és intézményi menedzsment. Nemzedékek tudása 

Tankönyvkiadó, Budapest  

Kroehnert Gary (2004): 103 játékos tréninggyakorlat. Z-Press Kiadó, Budapest  

Takács-Miklósi Márta (2011): Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben. Debreceni 

Egyetemi Kiadó, Debrecen 

www.felnottkepzesinfo.hu 

Felnőttképzési törvény és végrehajtására kiadott rendeletek. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A zárthelyi dolgozat 4 kérdésből áll, elérhető maximális pont 40 pont. Az elégséges 

érdemjegyhez 21 pont (51 százalékos) teljesítése szükséges.  

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően gyakorlati jegyes számonkérés esetén a 

hallgató a gyakorlati jegyét a szorgalmi időszakban kell, hogy megszerezze. Az elégtelen 

érdemjegy javítását a vizsgaidőszakban egyszer kísérelheti meg a hallgató. 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 06.                                               Dr. Kerülő Judit 

                                                                                                   főiskolai tanár 

 



Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZÉSE  MSP 1108 L 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 
 

 

 

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció: 

A felnőttképzés fogalmi háttere, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés. A 

felnőttképzés hazai története. A felnőttképzés típusai, formális, nonformális, 

informális felnőttképzése. A felnőttek tanulási képességét meghatározó tényezők 

Motiváció a felnőttképzésben. A felnőttképzés intézményrendszere 

 

2. konzultáció: 

      Hatályos jogszabályok. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A konzultáció való a részvétel elvárt. 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

.  

Zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozat anyaga az előadások és szemináriumok 

anyaga, valamint a kötelező irodalom 

  

A zárthelyi dolgozat anyaga:  

Az előadásokon elhangzott, valamint a kötelező irodalom. Juhász Erika – Pete Nikoletta 

(2018). A közösségi művelődés képzési és továbbképzési rendszere. https://nmi.hu/wp-

content/uploads/2019/02/Tud%C3%A1st%C3%A1r-I.-A-

k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-

k%C3%A9pz%C3%A9si-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si-

rendszere.._.pdf 

Felnőttképzési törvény és végrehajtására kiadott rendeletek. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A zárthelyi dolgozat 4 kérdésből áll, elérhető maximális pont 40 pont. Az elégséges 

érdemjegyhez 21 pont (51 százalékos) teljesítése szükséges.  

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően gyakorlati jegyes számonkérés esetén a 

hallgató a gyakorlati jegyét a szorgalmi időszakban kell, hogy megszerezze. Az elégtelen 

érdemjegy javítását a vizsgaidőszakban egyszer kísérelheti meg a hallgató. 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 06.                                               Dr. Kerülő Judit 

                                                                                                   főiskolai tanár 

 

https://nmi.hu/wp-content/uploads/2019/02/Tud%C3%A1st%C3%A1r-I.-A-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-k%C3%A9pz%C3%A9si-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si-rendszere.._.pdf
https://nmi.hu/wp-content/uploads/2019/02/Tud%C3%A1st%C3%A1r-I.-A-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-k%C3%A9pz%C3%A9si-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si-rendszere.._.pdf
https://nmi.hu/wp-content/uploads/2019/02/Tud%C3%A1st%C3%A1r-I.-A-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-k%C3%A9pz%C3%A9si-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si-rendszere.._.pdf
https://nmi.hu/wp-content/uploads/2019/02/Tud%C3%A1st%C3%A1r-I.-A-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-k%C3%A9pz%C3%A9si-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si-rendszere.._.pdf
https://nmi.hu/wp-content/uploads/2019/02/Tud%C3%A1st%C3%A1r-I.-A-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9s-k%C3%A9pz%C3%A9si-%C3%A9s-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9si-rendszere.._.pdf


 

 


