Andragógia MA
Hogyan kerülhetek be?

Neveléstudományi MA
Hogyan kerülhetek be?

Az andragógia alapképzési szak vagy ezzel megfeleltethető
korábbi
főiskolai,
egyetemi
szintű
szakok
(pl.
művelődésszervező,
humánszervező
stb.),
a
közösségszervező szak vagy a Felvételi tájékoztatóban
megadott bemeneti kreditekkel bármely alapszak elvégzése
után.

Jelenleg még középszintű érettségivel. Az alábbi tárgyak
közül kettőt kell választanod a pontszámításhoz: magyar,
matematika, történelem, idegen nyelv (angol v. francia v.
német v. orosz).

Kiket vár az andragógia MA szak?

A neveléstudományi mesterszakot azoknak ajánljuk, akiket
érdekel az oktatásügy világa, akik szeretnék megérteni, mi
miért és hogyan történik a tanulás és tanítás, nevelés
különböző színterein. Azoknak is érdemes a szakot
választaniuk, akik később humán területen kívánnak
elhelyezkedni, s döntésüket széleskörű társadalom- és
bölcsészettudományi ismeretekkel szeretnék megalapozni.

Az andragógia mesterszakot azoknak ajánljuk, akik
felnőttképzési szervezetek vezetői, vagy emberi erőforrás
menedzserek
szeretnének
lenni
szervezeteknél,
nagyvállalatoknál,
vagy
pedig
tréneri,
tanácsadói,
felnőttképzési mentori vagy tutori állást szeretnének
betölteni,
A
végzettség
belépőt
jelenthet
az
oktatáskutatási pályára is

Mit tanulhatok az andragógia MA szakon?

Átláthatod a felnőttek képzésével és erőforrásaik
hasznosításával
kapcsolatos
hazai
és
nemzetközi
tendenciákat, a munkaerőpiac összefüggéseit. A felnőttek,
s ezen belül a hátrányos helyzetű felnőttek oktatásának,
vezetésének hatékony módszereit a gyakorlatban is
kipróbálhatod
(tréning,
mentorálás,
mentálhigiéné,
felnőttképzési szolgáltatások stb.).
A felnőttképzési vezető specializáción felnőttképzések
tervezésével, menedzselésével, felnőttképzési projektek és
intézmények
vezetésével
kapcsolatos
ismereteket
szerezhetsz.
Az
emberi
erőforrás
menedzser
specializáción HR ismereteket és módszereket, projektmódszertant tanulhatsz a tanszék és a szakma képviselőitől.

Mit kezdhetek az andragógia MA szakkal?

Cégeknél, állami, önkormányzati és civil szervezeteknél
láthatsz el a felnőttképzéssel kapcsolatos tervező,
fejlesztő, értékelő, animátori, tréneri feladatokat,
végezhetsz humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos
munkákat, válhatsz a későbbiekben ilyen szervezetek
vezetőjévé, menedzserévé.

Kiket vár a neveléstudományi MA szak?

Debreceni Egyetem

Mit tanulhatok a neveléstudományi MA szakon?

Megismerheted az oktatás, nevelés, tanulás különféle
terepeit és színtereit, az intézmények történetét és mai
rendszerét, az oktatás rendszerszintű jellemzőit
társadalomtudományi
és
bölcsészettudományi
megközelítésekben (történelem, filozófia, közgazdaságtan,
szociológia), valamint a tanulás és tanítás elméleti,
pszichológiai
hátterét.
Ezzel
a
végzettséggel
pedagógiatanár-szakra is készülhetsz levelező tagozaton
ismerkedhetsz meg.

Nevelés- és
Művelődéstudományi Intézet

Honlapunkon minden fontos információt megtalálsz:

Mit kezdhetek a neveléstudományi MA szakkal?

A három év elvégzése után oktatási intézményekben,
pedagógiai, oktatási szolgáltató cégeknél hasznosíthatod
diplomádat, illetve minden olyan munkahelyen, ahol fontos
lehet az emberekkel bánni tudás, a rendszerszintű
szemlélet, problémaérzékenység.

Közösségszervező BA

Hogyan kerülhetek be?

Érettségi után, felvételi vizsga nélkül kerülhetsz be. A
Közösségszervező alapszakot azoknak ajánljuk, akiket
érdekel a kulturális intézmények, a rendezvények, a
különböző ifjúsági és felnőttkori közösségek, a
felnőttképzés világa. Ha már eddig is részt vettél
diákrendezvények szervezésében, családi események
megrendezésében, vagy szívesen dolgoznál ilyen
területen, nálunk a helyed!

Pedagógia BA
Hogyan kerülhetek be?

Érettségi után, felvételi vizsga nélkül kerülhetsz be. A
pedagógia alapszakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel
az oktatásügy világa, akik szeretnék megérteni mi miért
és hogyan történik a tanulás és tanítás, nevelés
különböző színterein. Azoknak is érdemes a pedagógia
szakot választaniuk, akik később humán területen
kívánnak elhelyezkedni, s döntésüket széleskörű
társadalomés
bölcsésztudományi
ismeretekkel
szeretnék megalapozni.

Közösségi művelődés
tanára
Hogyan kerülhetek be?

Érettségi után, felvételi vizsga nélkül kerülhetsz be,
de akár egyetemi tanulmányaid közben is választhatod
négy évig tartó képzésünket.
Akkor válaszd ezt a szakot, ha érdekel a közösségi
művelődés, és tanárként szeretnél e területen is
dolgozni: szervezői, tervezői, kutatási, és fejlesztési
feladatokat ellátni, és ily módon bekapcsolódni a helyi
közművelődési tevékenységbe.

Pedagógiatanár MA
Mit tanulhatok közösségszervező szakon?

Megismerheted a közösségi művelődés történetét,
intézményrendszerét, a közösségszervezés terepeit,
módszereit, gyakorlatát. Bepillantást nyerhetsz a
művelődés gazdasági, társadalmi, pszichológiai
összefüggéseibe.
Mind a kulturális közösségszervező, mind az
humánfejlesztő
szakirányon
nagy
hangsúlyt
fektetünk a gyakorlati tudás megszerzésére, ezért
hallgatóink
civil
szervezeteknél,
vállalatoknál,
múzeumokban, rendezvényszervező központokban,
közgyűjteményekben végeznek szakmai gyakorlatot.

Mit kezdhetek az közösségszervező
szakkal?
Különféle cégeknél, állami, önkormányzati, vállalkozói,
civil és nonprofit szervezeteknél láthatsz el a
közművelődéssel,
rendezvényekkel,
humán
fejlesztéssel
kapcsolatos
tervező,
szervező,
értékelő, animátori, vezetői feladatokat.

Továbbtanulás a közösségszervező szak után?
….nézd meg a tájékoztató hátulját…

Mit tanulhatok pedagógia szakon?

Megismerheted az oktatás, a nevelés, a tanulás
különféle terepeit és színtereit, az intézmények
történetét
és
mai
rendszerét.
Az
oktatás
rendszerszintű jellemzőit társadalomtudományi és
bölcsészettudományi megközelítésekben (történelem,
filozófia, közgazdaságtan, szociológia). A tanulás és a
tanítás elméleti, pszichológiai hátterét.
A nevelési asszisztens specializáció keretében
gyakorlati ismereteket szerezhetsz többek között a
játék-, báb-, médiapedagógia területén.

Hogyan kerülhetek be?

Várunk, levelező képzésben indított szakunkra, ha
andragógia, szabad bölcsészet, gyógypedagógia,
pszichológia, szociálpedagógia, illetve tanító vagy
gyógypedagógus
alapképzési
szakokon
szerzett
végzettséged van.
Tanulmányaid után pedagógiai tárgyak oktatására
kapsz lehetőséget.

Egyéb tanárszakok
Mit tanulhatok tanárszakokon?

Mit kezdhetek a pedagógia szakkal?
A három év elvégzése után oktatási intézményekben,
pedagógiai, oktatási szolgáltató cégeknél használhatod
diplomádat, illetve más munkahelyeken, ahol fontos lehet
az emberekkel bánni tudás, a rendszerszintű szemlélet,
a problémaérzékenység.

Továbbtanulás a pedagógia szak után?
….nézd meg a tájékoztató hátulját…

Egyrészt a szakterületednek (magyar, földrajz,
biológia, pedagógia, közösségi művelődés stb.)
megfelelő ún. diszciplináris és módszertani tárgyakat,
másrészt a tanári mesterség gyakorlásához szükséges
pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati
ismereteket.

Mit kezdhetek a tanárszakkal?

A törvény az általános- és a középiskolai tanári
munkához egyaránt megköveteli a tanár szakos
diplomát. Mivel a tanárképzés szerteágazó elméleti és
gyakorlati
ismereteket
(társadalomtudomány,
bölcsészettudomány) ad, a tanári diploma számos
„humán” munkakör betöltésére is felkészíti a
hallgatókat.

