Andragógia MA
Záróvizsga tételsor
Követelmény: Az egyes tárgyak tanult ismereteinek szintetizálása az egyes témakörökben,
valamint kiegészítése a felnőttképzési gyakorlat mai helyzetének, problémáinak ismeretével
további magyar és idegen nyelvű tanulmányok és szakcikkek anyagai, a szakmai gyakorlatok
és a mindennapi élet tapasztalatai alapján. Az andragógia MA szakos hallgató a 4 félév
írásbeli dolgozatai, bemutatói (dokumentumok, ppt-k, cikkek, konferencia előadások,
poszterbemutatók stb.) anyagainak gyűjteményét is kérésre ún. portfólióként prezentálni
tudja. Amennyiben valamely záróvizsga témakörhöz kapcsolódik a portfóliójából általa
egyénileg vagy csoportosan készített anyag, azzal alá tudja támasztani a záróvizsga feleletét.
A szakmai záróvizsga részei:
1)
Szakdolgozat bemutatása és védése
2)
Szóbeli felelet 1. az alapozó és törzsképzés témaköreiből
3)
Szóbeli felelet 2. a törzsképzés kötelezően választható témaköreiből
A záróvizsga eredményének kiszámítása (az alábbi négy minősítésből kialakított átlag
osztályzat):
•
A szakdolgozat jegye
•
A szakdolgozat védésének jegye
•
Szóbeli felelet 1. jegye
•
Szóbeli felelet 2. jegye
Alapozó és törzsképzés záróvizsga témakörei:
1. A felnőttképzési politikák az EU-ban
2. A felnőttképzés gazdasági összefüggései
3. Az andragógiai kutatások IKT-s és oktatásstatisztikai lehetőségei
4. A főbb andragógiai elméletek
5. Az önnevelés elmélete és gyakorlata a hazai kutatók munkássága alapján
6. A felnőttképzési intézmények kommunikációs tervezése
7. Az emberi erőforrás kínálat összefüggései
8. A felnőttképzés mentálhigiéniai követelményei
9. A felnőttkori pályaorientáció
10. Felnőttképzési akkreditáció és engedélyeztetés
11. A szakképzés fő hazai és EU-s tendenciái
12. A felnőttképzés módszertani sajátosságai
13. Az e-learning sajátos követelményei és feltételrendszere
14. Mérési és értékelési módszerek a felnőttképzésben
15. A felnőttképzés minőségmenedzsmentje
Törzsképzés kötelezően választható egységének záróvizsga témakörei:
1. Munkaerő-piaci politikák hazánkban és az EU-ban
2. Az időskorúak nevelési, művelődési sajátosságai
3. Egy sajátos szociálandragógiai terep jellemző jegyei
4. Felnőttképzési intézmények menedzsmentjének elvei
5. Felnőttképzési pályázatok és projektek hazánkban és az EU-ban
6. A mentorálás és animálás módszertani elemei
7. A tréningezés és csoportvezetés módszertani elemei
8. Andragógiai kompetenciafejlesztés gyakorlata egy konkrét szakmai gyakorlat alapján
9. Felnőttképzési civil szervezet gyakorlata egy konkrét civil szervezet munkáján
keresztül

10. Andragógiai kutatások gyakorlata egy konkrét kutatás bemutatásán keresztül

