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MESTERKÉPZÉS 

 
 

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások 

 

Tantárgy neve: AZ OKTATÁS GAZDASÁGTANA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertessen az oktatásgazdaság-tan időszerű szakirodalmával, hazai 

és nemzetközi alkotóival és alkotásaival.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3. 

Tudás: Ismeri a legfőbb oktatásgazdaság-tani irányzatokat, és tájékozott a témához kapcsolódó 

szakirodalmakban; Ismeri a világgazdaság globalizálódásának főbb jellemzőit, képes az oktatásgazdaság-

tani problémák elemzésére, összehasonlítására. Ismeri a civilizációs ártalmakat, és tud ezekre válaszokat, 

javaslatokat, megoldásokat keresni. 

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a világgazdaság globalizációja új kihívásokat jelent a pedagógusok, a 

neveléstudomány számára. Nyitott a globalizációs problémák kezelésére. 

Képességek: Képes a gazdasági jelenségek nyitott és kritikus elemzésére a nevelés-oktatás szempontjainak 

figyelembe vételével; Képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő gazdasági tényezőket. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Makroszintű megközelítések a világgazdaság globalizálódásának témája köré csoportosítva. 

• Az európai integráció és az oktatásügy alakulása. 

• Az információs társadalom kialakulásának hatása az oktatásügyre. 

• A fenntarthatóság pedagógiája. 

• Az oktatás és a gazdaság, a felnőttképzés és a gazdaság kapcsolata 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Burbules, N. – Torres, C.: Globalization and education. Routledge, London, 2000. 

• Halász Gábor: Az oktatás és az európai integráció. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 4. sz.  

• Polónyi István – Timár János: Tudásgyár vagy papírgyár. Új Mandátum, Budapest, 2001. 

• Barizsné Hadházi Edit – Polónyi István (szerk.) : Felnőttképzés, vállalati képzés Competitio 

Könyvek 1. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debrecen 2004 (130 oldal) (Lásd még 

Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/05500/05593/) 

• Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Osiris Kiadó (2002) – (Lásd még: Elektronikus 

Felsőoktatási Szakkönyv és Tankönyvtár, 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b105/index.html) 

 

Tantárgy felelőse: Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

 

 

http://mek.oszk.hu/05500/05593/
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b105/index.html


Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉSI POLITIKÁK ÉS SZABÁLYOZÓK 

HAZÁNKBAN ÉS AZ EU-BAN 

Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Az 1990-es évekkel kezdődően az Európai Unióban egyre növekvő szerepet kapott az élethosszig tartó 

tanulás és ennek katalizátora a felnőttképzés. A folyamat eredményeként növekvő számban jelentek meg a 

felnőttképzés fejlesztését meghatározó dokumentumok és ennek következményeként a szakpolitikák és 

szabályozások is. A szakpolitikák és jogszabályok ismerete azért is alapvető fontosságú, mert a 

felnőttképzési fejlesztéseket ezek mentén célszerű elvégezni. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 6., 8. 

Tudás: A résztvevő hallgatók ismerik és kritikailag tudják értelmezni, feldolgozni a különböző hazai és 

EU-s szakpolitikákat és jogszabályokat. A szakpolitikák értelmezését a felnőttképzést meghatározó 

gazdasági és társadalmi környezet alapos ismerete nélkül lehetetlen megvalósítani, így ezen  ismeretek 

előzetes meglétére nagy hangsúly kell fektetni. A képzés eredményeként komplexebb, árnyaltabb 

összefüggések vizsgálatárai is képesek lesznek a hallgatók. 

Attitűd/magatartás: 

A dokumentum elemzés módszerének eredményeképpen megismerik az egyes országok, régiók 

felnőttképzési politikáját. Fogékonnyá válnák a szakmapolitikák értelmezésére. 

Képességek: 

Képesek lesznek nemcsak a politikák értelmezésre, de ezek összehasonlítására és a megfelelő szempontú 

részletesebb elemzésére is. Képessé válnak a politikák komparatisztikai szintű  elemzéseire, amely során az 

egyes országok, valamint a különböző időszakok politikáját, ezek  dokumentumait is képesek lesznek 

összevetni és kritikailag elemezni.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az LLL paradigma. 

• A felnőttképzés társadalmi és gazdasági környezete Európában és Magyarországon. 

• A felnőttképzés fejlesztésének prioritásai. 

• Az egész életen át tartó tanulás rendszerének kiépítése és működtetése. 

• A szakpolitikák eredményei és eredménytelenségei. 

• A felnőttképzés EU-s szabályozói. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Lukács É. - Király M. (szerk.): Migráció és Európai Unió, Sz CSM, Budapest, 2001. 

• Forgács András –Loboda Zoltán: Az Európai Unió és az oktatás, Press Publica Kiadó, 2003. 

• Blahó András (szerk), Tanuljunk Európát, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 

Egyetem, Budapest, 2000. 

• OECD: Beyond Rhetoric: Adult Learning Policies and Practices, Paris, OECD, 2005  

• Sz. Tóth János:Európai kihívások –magyar lehetőségek, A felnőttkori tanulás jövőképének 

körvonalai, NFI, Budapest, 2006. 

 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 

 

 

 



Tantárgy neve: NEVELÉSFILOZÓFIA ÉS ETIKA Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók ismerjék meg a nevelés- és erkölcsfilozófia jelentős – hozzánk térben és időben közelebb álló – 

irányzatait és klasszikus képviselőit. A nevelésfilozófia esetében (mivel ilyen tantárgy már szerepel az 

alapképzésben is) ez intenzív elmélyítést és kiegészítést, míg az etika tekintetében alapozást és extenzív 

kiszélesedést jelent. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 3.,5. 8. 

Tudás: Ismeri és képes kritikailag is elemezni a főbb nevelésfilozófiai és etikai koncepciókat. Tájékozott a 

nevelésfilozófia és etika fogalomrendszerében és képes a kategóriákat kellő mélységben értelmezni és 

alkalmazni is. 

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a nevelés egész életünket meghatározó folyamat. Elkötelezett híve a 

nevelésfilozófia és etika tanításának, illetőleg ezen tudományterületek hasznosíthatóságának mind 

munkájában, mind pedig a mindennapi életben. 

Képességek: Képes a különböző szituációkban a nevelésfilozófiai és etikai elméletek, kategóriák és 

szentenciák gazdag választékának alkalmazására, a valósággal történő ütköztetésére és a mellettük való 

érvelésre. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A filozófiai antropológia mint a nevelés- és erkölcsfilozófia közös alapja. 

• Az emberismeret, az önismeret és önmegvalósítás útjai és különféle módozatai 

• A nevelés- és erkölcsfilozófiai irányzatok és főbb képviselőik-műveik megismertetése az ókortól 

a felvilágosodásig nagyobb, a 19. századtól kisebb lépésekben 

• A nevelés, művelődés és erkölcsiség sajátos összefüggéseinek bemutatása; különös tekintettel a 

felnőtt- és öregkorra, az egész emberre és az ember egészére. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Éles Csaba: A rejtőzködő én. Az önismeret felfedezőútjai (Monográfia az emberről). Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 

• Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor Könyvkiadó, Miskolc, 2001. 

• Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Budapest, 1995.  

• Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Szerkesztette: Mészáros István, Németh András és Pukánszky 

Béla. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.  

 

Tantárgy felelőse: Rébay Magdolna Ph.D. habil. egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Rébay Magdolna Ph.D. habil. egyetemi docens 

 
 

 

 

 

  



Tantárgy neve: A NEVELÉS ÉS OKTATÁS TEREPEINEK 

ANTROPOLÓGIÁJA 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A kurzus középpontjában az oktatás és nevelés terepeinek megismerése áll. A kurzus sajátosságát az adja, 

hogy a megszokott pedagógiai ill. pszichológiai szempontok mellett megjelenik a szociológiai, a 

hermeneutikai és az antropológiai megközelítés is. A hallgatók megismerkednek az antropológiai 

nézőponttal és a kvalitatív kutatások elméleti és módszertani problémáival. Az oktatás hagyományos terepei 

mellett a hallgatók kitekintést szereznek más nevelési és oktatási terepekre is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 4., 6. 

Tudás: A hallgatók elméleti és gyakorlati ismeretei bővülnek a fenti tárgykörben, kritikai gondolkodásuk 

fejlődik.  

Attitűd/magatartás: A nevelés és oktatás terepeinek sajátos világához közelítés értelmező, megértésre 

törekvő attitűdje fejlődik. 

Képességek: A kvalitatív kutatások tervezésének és kivitelezésének képességét fejleszti a tárgy az oktatás és 

nevelés terepeinek megismerése által. 

 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kvalitatív módszerek társadalomelméleti háttere. 

• Kvalitatív módszerek az oktatáskutatásban (terepmunka; résztvevő megfigyelés, interjú). 

• Az iskola mint az antorpológiai kutatások terepe. 

• Az iskolai élet hermeneutikája. 

• Kvalitatív kutatások az iskolában. 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Gyakorlati jegy a kollégium anyagára épülő szóbeli és írásbeli teljesítmények alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Jennifer Mason: Kvalitatív kutatás. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 2005. 

• Seidman, Irving: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 

2002. 

• Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest, Gondolat, 1984. 

• Vajda Zsuzsanna: Nevelés, pszichológia, kultúra. Budapest, Dinasztia Kiadó, 1994. 

 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 
 

  



 

 

 

 

Tantárgy neve: OKTATÁSSTATISZTIKAI ELEMZÉSEK Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: Az oktatás gazdaságtana 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tanegység célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hazai és nemzetközi oktatásstatisztikákkal, 

adatbázisokkal; különös tekintettel a felnőttoktatásra. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 4.,5.,6.,8. 

Tudás: Tisztában van az oktatásstatisztikai adatbázisok szerkezetével, működésével, alkalmazási 

lehetőségeivel. Rendelkezik az oktatásügyi problémák összehasonlító statisztikai elemzéséhez szükséges 

ismeretekkel. Birtokában van a nevelés- és oktatáskutatás feladataihoz szükséges módszertani és praktikus 

gyakorlati ismereteknek. Ismeri a felnőttoktatás területének illeszkedését a neveléstudományokhoz / 

oktatáskutatáshoz. 

Attitűd/magatartás: Felismeri és tevékenységében érvényre juttatja, hogy hatékony és eredményes 

kutatómunka csak a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek együttes alkalmazásával lehetséges. Ismeri 

és elfogadja a tudományos és a fejlesztő kutatómunka lehetőségeit és korlátait. Felismeri és elfogadja, hogy 

a kutatómunka egyéni és csoportfeladatokat is tartalmaz. 

Képességek: Képes a felnőttek oktatásügyi problémáinak kritikai feldolgozására, a tudományos eredmények 

hatékony és szakszerű írásbeli és szóbeli kommunikációjára. Képest egy felnőttoktatás-kutatási folyamatot 

önállóan, illetve csoportban megtervezni, végrehajtani. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Bevezetés az oktatásstatisztikai elemzések történetébe. 

• Oktatásstatisztikai adatgyűjtési eljárások, módszertani megfontolások. 

• Felnőttoktatási rendszerek változásai a számok tükrében. 

• Hazai és nemzetközi adatsorok összehasonlítása a felnőttoktatásban 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Gyakorlati jegy a kollégium anyagára épülő szóbeli és írásbeli teljesítmények alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Education at a glance: OECD indicators. OECD, Paris, 1993. 

• Tót É (8zerk): „Iskolán kívüli tanulás”. Educatio 16 (2003), 4. (tematikus) szám 

• Baumann, B. (szerk.): Europamachen! PraxishandbuchfürehrenamtlicheProjekte und Initiativen. 

Berlin, MitOste.V., 2004.  

• Davenport, T. – Prusak, L.: Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 

Tantárgy felelőse: Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Imre Anna tudományos főmunkatárs, PhD, Garami Erika 

 

 

  



 

Tantárgy neve: IKT A KUTATÁSBAN Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Andragógiai forráselemzés 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató legyen képes az infokommunikációs eszközöket alkalmazni a kutatásban. 

Szerezzen jártasságot az adatbázisok alkalmazásában, ismerje meg, milyen feltételeknek kell eleget tenni a 

kutatásban történő felhasználás szempontjából. Cél továbbá a pedagógiai jelenségek vizsgálatának, 

mérésének mérésmetodikai alapjainak megismerése, a mérőeszköz-összeállítás alapvető technikájának 

elsajátítása. A hallgató szerezzen jártasságot az információhordozó rendszerek tervezésében, használatában. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 6, 7, 8. 

Tudás: A tantárgy keretében a hallgató megismeri a pedagógiai jelenségek sajátosságait, a kutatás menetét, 

a feltáró és feldolgozó módszerek kvalitatív, kvantitatív elemzését, az intervallumskála, a gyakoriság, az 

átlag, a szórás, a korreláció alkalmazásának informatikai támogatását, standardizált értékelés, 

illeszkedésvizsgálatok, normára orientált mérés alkalmazását.  

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a kutatás az informatikai rendszerekre támaszkodva hatékony, és ehhez 

célszerű a matematikai és statisztikai módszerek alkalmazása az ezt támogató informatikai rendszerekkel. 

Képességek: Képes önállóan kutatási problémákat megoldani, a kapcsolódó adatbázisokat és az internetet 

hatékonyan felhasználni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• Az informatikai eszközök használata 

• Kereső rendszerek, a hatékony keresés 

• Adatbázisok 

• Az információ tárolása és feldolgozása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Önálló kutatási dolgozat készítése legalább 8000 karakter terjedelemben. 

Kötelező irodalom és ajánlott irodalom:  

 

• Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe szerk. Falus Iván, 2000 

• Orosz Sándor: Mérések a pedagógiában,Veszprém: Veszprémi Egyetem Ped.- Pszichológiai 

Tanszék, 1995 

• Kárpáti Andrea: Informatikai módszerek az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2002 

• Forgó Sándor - Hauser Zoltán - Kiss-Tóth Lajos: Médiainformatika. A multimédia 

oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger, 2001 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Herczegh Judit egyetemi 

adjunktus, Ph.D 

 

  



 

Tantárgy neve: ANDRAGÓGIAI IRÁNYZATOK ÉS ELMÉLETEK Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A andragógiához kapcsolódó legfontosabb hazai és nemzetközi irányzatok, elméletek megismerése. Az 

aktuális irányzatok mellett a legjelentősebb korábbi elméletek ismerete, a köztük lévő összefüggések 

feltárása. a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméletek és legfontosabb tudományos munkák ismerete. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 2., 3., 5., 

Tudás: Ismerje az alapvető andragógiai fogalmakat; az aktuális és korábbi, andragógiával kapcsolatos 

legfontosabb hazai és nemzetközi irányzatokat, elméleteket. 

Attitűd/magatartás: Kritikus és elemző, de előítélet-mentes szemlélet kialakítása az andragógiai irányzatok 

felé. Megfelelő fogalomalkotási képesség.  

Képességek: Képes legyen az aktuális és korábbi, az andragógia területén legfontosabb hazai és nemzetközi 

irányzatok, elméletek elkülönítésére, a köztük lévő összefüggések feltárására. Adott esetben 

továbbgondolására. 

 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A felnőttoktatás, mint minőségi fogalom (pl. Pöggeler) 

• Rendszerszemlélet (pl. Durkó Mátyás) 

• Társadalomkritikai andragógia (pl. Habermas) 

• Szellemtörténeti, életvilágra orientált irány (pl. Dilthey, Csoma Gyula) 

• Multikulturális felnőttnevelés (pl.Siebert) 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

 

A félév végén szóbeli vizsga szükséges. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

• Hinzen, Heribert – Koltai Dénes (szerk.): Felnőttoktatás az ezredfordulón: Perspektívák, 

tapasztalatok, dokumentumok. [Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 23. 

kötet.] Bp., IIZ/DVV 2001 

• Maróti Andor–Rubovszky Kálmán–Sári Mihály (szerk.): A magyar felnőttoktatás története. 

Budapest, Magyar Művelődési Intézet – Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszéke – Jászberényi Tanítóképző Főiskola 

Közművelődési és Felnőttnevelési Tanszék – Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi 

Együttműködési Intézete Budapesti Projektirodája, 2001 

• T. Kiss Tamás: A népnevelőtől a kulturális menedzserig. Fejezetek a népművelők épzés 

fejlődéstörténetéből. [Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 25. kötet.] 

Budapest, IIZ/DVV – Új Mandátum Kiadó, 2000 

• Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya: bevezetés az andragógiába. Budapest, OKKER 

Oktatási Iroda, 1996 

 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 

  



 

Tantárgy neve: ANDRAGÓGIAI FORRÁSELEMZÉS Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hazai és a nemzetközi felnőttképzéssel kapcsolatos aktuális és a korábban megjelent legjelentősebb 

források megismerése. Az andragógia új és összetett problémáinak összevetése. Az andragógia mélyebb 

összefüggéseinek megértéséhez szükséges információforrások felkutatása. A társtudományok 

eredményeinek értelmezése és felhasználása 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 2., 3., 6. 

Tudás: Ismerje a hazai és nemzetközi felnőttképzéssel kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat az önálló 

felhasználás érdekében.  

Attitűd/magatartás: Nyitott, érdeklődő magatartás kialakítása a felnőttképzésben fellelhető szakirodalmak 

iránt. Természetesnek tekintse,hogy ezen forrásokat saját kutatásaihoz felhasználja és azokat alkalmazni is 

tudja. Objektív szemléletmód és kritikai attitűd kialakítása a forrásokkal szemben. 

Képességek: Képes legyen az andragógia területén rendelkezésre álló források önálló felkutatására, és azok 

értő elemzésére, illetve azok alapján saját tanulmányok készítésére. Képes legyen az andragógia területén 

belül felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A felnőttek oktatására és képzésére vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok  

• Az alapkészségek fejlesztéséről szóló ajánlások  

• Kulcskompetenciákat feldolgozó források  

• Felnőttképzési intézményekről és szervezetről szóló források. 

• Európai Uniós felnőttoktatási és képzési programok 

• Világbank ajánlásai 

• Bolognai nyilatkozat 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

 

A félév teljesítéséhez, egy szabadon választott forrásról készített tanulmány szemináriumi dolgozat 

keretében. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Európa Kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. Magyar Népfőiskolai Társaság, Nemzeti 

Felnőttképzési Intézet, Bp., 2001.  

• Felnőttképzés az Európai Unióban- Kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. II. Magyar 

Népfőiskolai Társaság, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Bp., 2004.  

• Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.2003 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Irma 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szabó Irma 

 

 

 

 

 
  



 

Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS FELNŐTTKÉPZÉS Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: Andragógiai irányzatok és elméletek 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció jelenségéről kialakult elméleteket, tisztába 

legyenek azzal, milyen nézőpontokon keresztül lehet a kommunikáció jelenségét megközelíteni. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 7, 10, 11. 

Tudás: Az alapozó képzésen a szerkezeti és a funkcionális perspektívát megismerték a hallgatók. A tárgy 

keretében a kutatási hagyományok és a felnőttképzés kerül a középpontba, ezen belül is a 

szociálpszichológia, a kibernetika, a retorika, a szemiotika, a fenomenológia, a társadalomkritika, a 

tudásszociológiai és a kapcsolódó tudományterületek, mint az általános nyelvészet, az információelmélet, a 

kibernetika.  

Attitűd/magatartás: Alkalmasak következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek 

bemutatni, előítélet-mentesek, empatikusak, toleránsak.  

Képességek: A kommunikációs technikák ismeretében képesek a megfelelő kommunikációs formákat 

alkalmazni, hitelesen kommunikálni, megjelenni a tömegkommunikációs rendszerekben, illetve publikációs 

anyagokat összeállítani. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Kommunikációelmélet. 

• Retorikai alapismeretek. 

• Információelmélet. 

• Tudásszociológia. 

• Társadalomkritika. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Önálló dolgozat készítése legalább 8000 karakter terjedelemben. 

Kötelező irodalom és ajánlott irodalom: 

 

• Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest,2004 

• Széles Tamás: A képes hír. DMKA Debrecen,2008 

• Koncz István - Nagy Andor: A médiapedagógia és pszichológia problémái. Fitt Image  

Kiválasztó, Képzők képzése,2002 

• Tudományos ismeretterjesztés a magyarországi televízióban Világosság 2003. 7-8. sz. 

• Széles Tamás – Szabó József: Szép új digitális jövő. DMKA Debrecen (megjelenés alatt),2010 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kenyeres Attila, egyetemi tanársegéd, PhD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: EMBERI ERŐFORRÁS-KÍNÁLAT Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tárgy a demográfia legfontosabb fejezeteibe valamint a demográfia és a foglalkoztatás, a munkaerő-piac 

és az oktatás kapcsolataiba ad betekintést. Megismerteti a hallgatókat a demográfiai fogalmakkal, 

forrásokkal és módszerekkel, a népesség számának és struktúrájának legfontosabb jellemzőivel, a népesedési 

folyamatokba, és a foglalkoztatás legfontosabb demográfiai jellemzőivel. Bemutatja a népesedéselméleteket 

és a népesedéspolitikákat. Kitekint az oktatás és a munkaerő-kínálat demográfiai összefüggéseire. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3. 

Tudás: A demográfiai fogalmak, források és módszerek széles körű ismerete. A népesedéselméletek és 

népesedéspolitikák ismerete, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában jelentkező aktuális kihívások 

megértése.  

Attitűd/magatartás: Alkalmasság pedagógiai rendszerek fejlesztésében, működtetésében és irányításában 

való részvételre, az ezekkel a feladatokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű információ feltárására, 

elemzésére. Nyitottság a felső- és felnőttoktatási innovációkra, az oktatás fejlesztésében való kezdeményező 

szerep betöltésére.  

Képességek: Képesség a felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatát érintő olyan kutatás, fejlesztés 

megszervezésére, amelynek alapján adekvát fejlesztési elképzelések fogalmazhatók meg. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A demográfia alapfogalmai, forrásai, módszerei. 

• Népesedéselméletek, népesedéspolitikák. 

• Az emberi erőforrás történeti alakulása Magyarországon. 

• Demográfia, foglalkoztatás, munkaerőpiac kapcsolata. 

• Oktatási rendszerek, oktatáspolitika és a munkaerőpiac.  

• A felnőttképzés szerepe, jellemzői 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom 

• Polónyi István: Emberi erőforrás kínálat, demográfia – jegyzet (megjelenés alatt) – Debreceni 

Egyetem 

• Polónyi István: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 2008  

• Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris, 2002. (Lásd még: Elektronikus 

Felsőoktatási Szakkönyv és Tankönyvtár 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b105/index.htm)  

• Tímár János: A munkaerő-kínálat gazdaságtana. Bp., Aula, 1991. 

• Balázs J. - Horváth R.: Bevezetés a demográfiába, JATE Press, 1995. 

Tantárgy felelőse: Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Polónyi István egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

 

 

 

 

 

  

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b105/index.htm


 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve: A FELNŐTTKÉPZÉS MENTÁLHIGIÉNÉJE Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók ismerjék meg a stressz és a burn–out jelenségét, az azokat kiváltó tényezőket. Ismerjék meg a 

testi és lelki folyamatok kölcsönhatásának jellegzetes következményeit. Legyenek tisztában a kiégés 

különböző stádiumaival és ismerjék fel azokat. Ismerkedjenek meg a mentálhigiéné fogalmával, stressz 

oldásának és burn-out megelőzésének különböző módszereivel, lehetőségeivel annak érdekében, hogy 

munkájuk során hatékonyabban legyenek képesek kezelni az azokból adódó problémákat és vezetésükre 

bízott munkatársaikat is legyenek képesek segíteni ebben. A hallgatók kiscsoportos tréning keretében 

ismerkedjenek meg a stressz oldásának, a konfliktusok megoldásának és a burn-out megelőzésének 

különböző módszereivel, lehetőségeivel a gyakorlatban, tapasztalati tanulás révén annak érdekében, hogy 

munkájuk során hatékonyabban legyenek képesek kezelni az azokból adódó problémákat és vezetésükre 

bízott munkatársaikat is legyenek képesek segíteni ebben. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 5.,8., 9., 10., 11 

Tudás: Ismeri a stresszel és a kiégéssel kapcsolatos tudományos felfogásokat, elméleteket. Tisztában van a 

pszichoszomatika alapvető fogalmaival és dinamikájával. Tájékozott a coping-mechanizmusokat illetően. 

Ismeri az ezekkel kapcsolatos feltáró módszereket. Tisztában van mentálhigiéné fogalmával és 

jelentőségével. 

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a személyiség biológiailag, pszichésen és szociálisan egyaránt 

determinált. Megérti, hogy az egyént érő különböző hatások egymással kölcsönhatásban állnak. Elfogadja, 

hogy a lelki egészség megőrzése fontos tényezője a személyiség hatékony működésének, amelyben az 

önismeret folyamatos fejlesztése meghatározó szerepet játszik.  

Képességek: Képes felismerni a személyiséget fenyegető pszichés ártalmakat. Képes hatékony megelőző 

lépések és programok megtervezésére.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A mentálhigiéné fogalmi meghatározása és az ezzel kapcsolatos elméletek 

• A stressz fogalmának meghatározása és az ezzel kapcsolatos elméletek 

• Pszichoszomatikus alapfogalmak  

• A stresszkezelés megoldásának módjai: a coping-mechanizmusok . 

• A burn-out fogalmi meghatározása és a kiégés ciklikus kialakulási folyamata 

• Prevenciós módszerek 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Zárthelyi dolgozat az ismeretekből, valamint aktív csoportmunka. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Bagdy Emőke: Pszicho fitness Animula Kiadó Budapest 2008. 

• Bakó Tihamér: Verem mélyén Pszicho Art Kiadó Budapest 2004. 

• Eric Berne: Emberi játszmák Háttér Kiadó Budapest 2002. 

• Hézser Gábor: Miért? Rendszerelmélet és lelkigondozói gyakorlat Kálvin Kiadó Bp. 1996. 

• Kopp Mária-Skrabski Á.: Magyar lelkiállapot Végeken Kiadó Budapest 1996. 

Tantárgy felelőse: Kiss János  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Kiss János 

 



Tantárgy neve: PÁLYAORIENTÁCIÓ Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a pályaorientációs- és pályakorrekciós tanácsadás; képzési szükségletek felmérése és 

képzési tanácsadás; elhelyezkedési tanácsadás; elméleti hátterének, munkaerőpiaci folyamatokban játszott 

szerepének megismertetése. A hallgatók ismereteket szerezhetnek a tanácsadó feladatairól, etikai 

alapelveiről, a tanácsadás helyéről a humán szolgáltatások rendszerében, a tanácsadási modellekről, 

módszerekről. További cél a pályaorientációs-, képzési-, elhelyezkedési tanácsadás során alkalmazott mérési 

eszközök, tesztek, gyakorlatok megismertetése. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3.,9, 10. 

Tudás:Ismeri a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó alkalmazott pszichológiai, 

andragógiai ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását, a tervező munka stratégiáit, az önellenőrzés 

módszereit. 

Attitűd/magatartás: Olyan értékalapú szemlélettel rendelkeznek, amelynek középpontjában a munka, a 

pálya, mint alkotó tevékenység van.  

Képességek: Rendelkezik olyan analitikus szemlélettel, amelynek révén képes saját és mások szakmai 

tevékenységét és karrier esélyeit folyamatosan értékelni, elemezni és fejleszteni. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Pályaorientáció és karrierépítés előzményei a magyar társadalom fejlődésében. 

• A pályaválasztási tanácsadás elméleti problémái. 

• A pályaorientáció folyamatát megalapozó kutatások. 

• Az önismeret szerepe a pályaépítésben. 

• Pályaismeret. 

• A pályatanácsadás során alkalmazott mérési eszközök, tesztek, gyakorlatok. 

• Pályaszocializáció folyamata 

• A Super-féle pályafejlődési szakaszok felnőtt és időskorban  

• A személyiség és pályafejlődés összefüggései, szakmai szocializáció.  

• Az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban, megismerésének lehetőségei 

• A képesség, szerepe a pályaválasztási döntés kialakításában, öndefiníciós módszerek 

• A pályaismeret bővítésének módszertani lehetőségei 

• A pályatanácsadás jellegzetességei 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Önfejlesztési terv készítése, beadása szemináriumi dolgozatként és „megvédése” a szeminárium keretében. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Szilágyi Klára: Munka-pályatanácsadás, mint professzió. Kollégium Kft., Budapest, 2000 

• Szilágyi Klára: A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, 

fejlesztésének lehetőségei. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2005 

• Völgyesy Pál: Pályaismeret. Gate, Gödöllő, 1995 

• Gönczi Károly: Életpályaépítés, Pedellus Tankönyvkiadó 2003. 

• Zachar László: Pályaorientáció. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,2002 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD, Juhász Erika 

tanszékvezető főiskolai docens, PhD  

 

  



Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉSEK TERVEZÉSE ÉS SZERVEZÉSE Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a résztvevők felkészítése a felnőttképzések teljes körű szervezésére és lebonyolítására. A 

résztvevők a képzés eredményeként általános és gyakorlati ismereteket szerezve képessé és alkalmassá 

válnak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározott felnőttképzést segítő szolgáltatások 

nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, a képzéseket követően a résztvevők munkaerő-piaci 

és egyéb kompetencia-változásának vizsgálatára. Cél, hogy az elsajátított ismereteket a gyakorlatban is 

képesek legyenek alkalmazni, tehát képesek legyenek a felnőttképzés megszületésétől, a tervezésen 

keresztül a megvalósításig minden részfeladat megvalósítására. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3., 4., 5., 7. 

Tudás: Ismeri a felnőttképzések tervezését meghatározó fontosabb törvényi szabályozásokat és rendeleteket; 

a képzéstervezés egyes szintjeit és meghatározó elemeit; a felnőtt tanuló sajátos jegyeit; a képzések 

tervezésének folyamatát és annak főbb szempontjait; az oktatástervezői és oktatásszervezői munka 

tevékenységi körét és annak sajátosságait. 

Attitűd/magatartás: Olyan oktatási folyamatokat tervez és bonyolít le, amely kielégíti a piaci igényeket 

figyelembe véve a felnőtt tanulók sajátos jegyeit és elvárásait. Elismeri, hogy a felnőttképzés szervezésének 

folyamata aktív, kreatív és összetett folyamat, amelyhez a munka során folyamatos együttműködés 

szükséges. Képes konstruktív szemlélettel és nyitottsággal újabb képzések kialakítására. 

Képességek: Képes a célok elérését szolgáló andragógiai folyamatok megtervezésére és kivitelezésére; az 

elméletben tanultakat a gyakorlatban is megfelelően alkalmazni; a felnőttképzés speciális célcsoportjainak 

és a velük való foglalkozás különleges eljárásainak ismeretében a képzés hatékony kialakítására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A tervezés, mint a társadalmi, gazdasági szociális folyamatok befolyásolásának, irányításának 

eszköze. 

• A tervezés különböző szintjei és differenciáltsága mikro, mezo, makro és az egyes oktatók szintjén.  

• A felnőttképzés tervezésének intézményi szintje és a törvényi, rendeleti szabályozás, valamint a 

piac. 

• A képzéstervezés alapkérdései és főbb szempontjai 

• A képzési tervek összeállítása 

• A SCID egyes fázisainak és folyamatainak ismerete 

• Az oktatástervező és oktatásszervező feladatai 

• A felnőttképzést segítő szolgáltatások megismerése 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A félév végén a hallgató képzési és szolgáltatási tervet ad be. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Koltai Dénes (szerk.): Andragógiai olvasókönyv I. Pécs: JPTE FEEFI, 2005 

• Henczi Lajos (főszerk.): Felnőttoktató. Bp., Tankönyvkiadó, 2009 

• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, 

élethosszig tartó tanulás (lifelonglearning). 2008 Lásd 

még:http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvanyok &kod=10 

• Zachár László (szerk.): A felnőttképzés szervezése. [Tanár-továbbképzési Füzetek VII.] 

Bp.:NSZFI, 2008 

 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD, Herczegh Judit 

egyetemi adjunktus, PhD 

 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvanyok%20&kod=10


Tantárgy neve: SZAKKÉPZÉS, MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉS Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Andragógiai irányzatok és elméletek 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók alapos ismereteket szerezzenek a szakképzés területéről. A 

kurzus során az egyik legfontosabb terület a hazai szakképzés intézményrendszerének, ennek működési 

mechanizmusának a megismerése, különös tekintettel a felnőttképzésre és az iskolarendszeren kívüli 

képzésre. Ugyanakkor az aktuális jogi és finanszírozási kérdések is a vizsgálat tárgyát képezik. Ehhez 

hasonlóan kikerülhetetlen az Európai Unió szakképzési politikája, valamint az ezt támogató programok 

tárgyalása is.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3., 6., 10. 

Tudás: A hallgató a képzés eredményeként ismeri a szakképzési és munkaerőpiaci intézményrendszert és 

ennek mechanizmusait. Alkalmassá válik a törvényi szabályozás és finanszírozás átfogó értelmezésére. 

Jelentősen bővíti ismereteit az EU-nak a releváns szakmapolitika, valamint a támogató rendszer területén. 

Attitűd/magatartás: Nyitottá és motiválttá válik a munkaerőpiaci képzések változásának követésében. 

Folyamatosan bővíti ismereteit és tudását a szakképzési intézményrendszer működésének  területén. 

Motivált lesz olyan információk megszerzésére is, amellyel a szakképzések  hatékonyságát javíthatja. 

Képességek: A hallgató képessé válik az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés 

folyamatainak, sajátosságainak és problémáinak mesteri szintű kezelésére. Képes lesz hazai és nemzetközi 

fejlesztési munkákba aktívan bekapcsolódni. A képzés során az eleméleti ismeretek mellett gyakorlati 

ismeretet is szerez a képzésben résztvevő. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Szakképzés története. 

• Szakképzés intézményrendszere. 

• Szakképzés jogi szabályozása. 

• Szakképzés finanszírozása. 

• A munkanélküliség. 

• Foglalkoztatáspolitika. 

• EU szakképzés politikája és programjai. 

• Szakképzési kutatások. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. 2. átdolgozott és bővített kiadás. Budapest,. Magvető 

könyvkiadó, 1997 

• Benedek András Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben. Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Intézet, 2007 

• Benedek András - Szép Zsófia: Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben. 

Felnőttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti felnőttképzési Intézet, 2006 

• Benedek András: Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század 

utolsó negyedében. OKKER. 2003 

• Zachár László: A munkaerő-piaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései – Egyetemi jegyzet. 

Pécsi Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet.1999 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD., Takács-Miklósi Márta 

egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



Tantárgy neve: AZ OKTATÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK JOGI 

HÁTTERE 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A kurzus célja az oktatás, köznevelés, felnőttképzés területét érintő jogi alapismeretek átadása. A 

hallgatókkal körbejárjuk az oktatási jog területét, érintve és feldolgozva a legfontosabb hatályos 

jogszabályokat. A hallgatók megismerkednek a legfontosabb jogszabályokkal, azok rendelkezéseivel 

elsősorban a köznevelés, felnőttképzés, szakképzés területén, ezek alapos és beható ismerete ugyanis 

megkerülhetetlen az ezen a területen dolgozni kívánók számára. Gyakorlati feladatok segítségével a 

hallgatók megtanulják konkrét esetekben alkalmazni a jogszabályokat. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az alapvető jogszabályokat, a jogi szabályozás sajátosságait, konkrétan a felnőttoktatás jogi 

szabályozását, az oktatási és felnőttképzési programok engedélyeztetését, az oktatási rendszer alapvető 

összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának jogi hátterét.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas a gazdasági-társadalmi-jogi folyamatok, felnőttképzés és közösségszervezés 

jelenségvilága közötti összefüggések rendszerszemléletű értelmezésére. Képes a felnőttképzési programok 

engedélyeztetésre történő előkészítésére, valamint felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekben szakmai 

feladatok ellátására. 

Képességek: Képes szakértő módon alkalmazni felnőttképzés szabályozását célzó jogszabályok szaknyelvét, 

kifejezésrendszerét, a felnőttképzés jogi hátterét jól ismeri és a megismert joganyag gyakorlati alkalmazására 

képes. Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a 

problémák kutatáson alapuló megoldása iránt. Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, s ezeket a 

szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani 

 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

Oktatási alapjogok rendszere 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A köznevelés világának legfontosabb szabályai 

 A felnőttképzés világának legfontosabb szabályai   

 A felnőttképzés világának legfontosabb szabályai  

 A felnőttképzés világának legfontosabb szabályai  

 A szakképzés világának legfontosabb szabályai 

 A szakképzés világának legfontosabb szabályai 

 Gyakorlati feladatok a felnőttképzési jog területéről 

 Gyakorlati feladatok a felnőttképzési jog területéről 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

• órai aktív jelenlét 

• feladatok, gyakorlatok teljesítése 

• Féloldalas beadandó elkészítése (bármilyen oktatásjogi probléma felvetése, határidő: 12.01.) 

• Írásbeli vizsga 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (szerk.): 

Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p., ISBN 978-963-19-6798-2 

Ajánlott irodalom: 

Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és –képzési 

lexikon. Bp., Magyar Pedagógiai Társaság - OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház, ISBN 963-9422-

60-6 

Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 9789631967982  



Maróti Andor (2015): A tanuló felnőtt. Bp., ELTE Az élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 

ISBN 978-963-89432-3-1 

Felnőttképzési szemle online folyóirat számai: www.feflearning.hu ISSN 1789-3569 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  

http://www.feflearning.hu/


Tantárgy neve: TANÍTÁS- ÉS TANULÁSELMÉLETEK Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy az alapozó képzésben (elsősorban a kognitív pszichológia és 

neveléslélektan területén) megszerzett ismeretek alkalmazásának lehetőségeit bemutassa, és a hallgatók 

betekintést nyerjenek a korszerű tanítás- és tanuláselméleti kutatásokba. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 3., 5., 7., 8. 

Tudás: Ismeri és képes kritikailag is elemezni a pszichológiai és pedagógiai tanuláselméleteket; Rendelkezik 

a tudáskoncepciók ismeretével. Tájékozott az oktatás módszereinek és stratégiáinak rendszeréről, képes 

ezeket kritikailag elemezni, több szempontból értelmezni. 

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a tanulás aktív folyamat, amelyben a tanulási környezet és technológia 

meghatározó szerepet játszik. Elismeri a tanulási folyamat tudatosításának szükségességét, elkötelezett híve 

a tanulás tanításának.  

Képességek: Képes az aktivitást, interaktivitást, motivációt és differenciálást elősegítő, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő tanítási stratégiákat, a módszerek és eszközök gazdag választékát alkalmazni. 

Képes összehasonlító elemzéseket végezni a tanuláselméletekkel kapcsolatban;  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tanuláselméletek pszichológiai paradigmái: behaviorizmus, szociális tanulás, kognitivizmus.  

• Tudáskoncepciók: ismeretek és képességek rendszerei az emberi gondolkodásban. 

• Fogalomfejlődés, fogalmi váltás.  

• A konstruktivista tanításfelfogás.  

• Az oktatás módszereinek és stratégiáinak rendszere. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, 2000 

• Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanulás tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1998 

• Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 

 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil. 

  

  



 

 

Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Andragógiai irányzatok és elméletek 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A hallgató ismerje meg a felnőttek tanulásának sajátosságaihoz alkalmazkodó szervezeti kereteket, a főbb 

felnőttképzés módszereket és ezek kiválasztásának szempontjait. A félév során a hallgató megismeri az 

egyes felnőttképzési módszerek típusait és ezek sajátos jegyeit, és a felnőttképzés speciális módszereit, 

valamint ezek alkalmazási lehetőségeit az egyes képzési programok során. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 3., 4., 5., 7. 

Tudás: Ismeri a felnőttképzésben is alkalmazott módszereket;a képzési tervek, óratervek összeállításának 

szempontjait; az előzetes tudás és kompetencia mérés módszereit és eszközeit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmasak eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel 

kapcsolatos speciális problémák megoldásához. Képes a felnőttképzés speciális célcsoportjainak 

sajátosságait figyelembe véve hatékonyan alkalmazni az egyes felnőttképzési módszereket; illetve kellő 

szociális érzékenységgel, toleranciával és személyes felelősségvállalással. fordulni a képzési csoportok felé. 

Képességek: Képes a felnőtt tanulók, oktatók és a képzési folyamatban résztvevők igényeinek megfelelő 

képzési terv kialakítására; a felnőttképzési módszerek hatékony alkalmazására; a félév során elsajátított 

ismereteket alkalmazni a gyakorlati tevékenysége során. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A felnőtt tanulók ismereteinek feltárásához kapcsolódó módszerek 

• Képzési tervek, óratervek összeállítása 

• Előadó központú módszerek megismerése (előadás, tanbeszélgetés, kerekasztal stb.) 

• Résztvevőközpontú módszerek megismerése (csoportmunka, projektmódszer, vita technika stb.) 

• Kompetencia- és készségfejlesztő gyakorlatok 

• Speciális felnőttképzési módszerek ismeretei (kooperatív tanulás, e-learning, coaching stb.) 

• Mérés és értékelés eljárásainak ismerete 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató feladata egy fiktív óraterv elkészítése komplex előadó- és résztvevőközpontú módszerekkel, 

valamint két hospitálási napló benyújtása. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Pethő László – B. Gelencsér Katalin (szerk.): Közművelődés és felnőttképzés. Bp., ÉTMA, 2005. 

• Knoll, Jörg: Tanfolyam- és szeminárium-módszertan. Bp. – Pécs:NNSz – JPTE FEEFI, 1996 

• KraicinéSzokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. Bp., Új Mandátum Könyvkiadó, 2004 

• Weidenmann, Bernd: Sikeres tanfolyamok és szemináriumok. Professzionális tanulás felnőttekkel. 

[Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 12. kötet.] Budapest:NNSZ NEI, 

1997 

• Zachár László (főszerk.): Tanár-továbbképzési Füzetek I-VIII. Bp.:NSZFI,2008 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD 

 

 
  



 

Tantárgy neve: E-LEARNING Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az elektronikus tanulási környezetek, keretrendszerek 

lehetőségeivel, problémáival, és megismerjék azok pedagógiai, felsőoktatási, felnőttképzési célú 

felhasználási módjait. A félév során mind használói, mind szerkesztői oldalról részletesen megismernek egy 

kiválasztott elektronikus oktatási keretrendszert. Képessé válnak annak működtetésére, a résztvevők tanulási 

sajátosságainak ismerete alapján a megfelelő képzési feltételek megteremtésére. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 3., 4., 5., 7., 8. 

Tudás: Ismeri az elektronikus tananyagok különböző típusait, jellemzőiket. Tisztában van a 

keretrendszerekkel kapcsolatos elvárásokkal, elsajátítja felépítésüket. A rendszereket képes kritikailag is 

elemezni és több szempontból értelmezni. 

Attitűd/magatartás: Elismeri a tanulási folyamat módosításának szükségességét, elkötelezett híve a 

keretrendszerek használatához nélkülözhetetlen önálló tanulás képességének kialakításának, a tanulás 

tanításának.  

Képességek: Az e-learning környezetek tervezése, fejlesztése, működtetése, értékelése terén rendelkezik az 

önálló munkavégzés, problémamegoldás, valamint az együttműködés képességével és igényével, saját és a 

tanulók tevékenységének kritikus értékelésének és irányításának a képességével. Képes a felső- és 

felnőttoktatás elektronikus tanulási környezetének fejlesztését megtervezni, új képzési formák, szervezeti 

formák, módszerek, taneszközök helyi szintű fejlesztésének kezdeményezésére, megszervezésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az elektronikus tananyagok típusai és felépítésük 

• Az e-learning fogalma, e-learning tananyagok 

• Keretrendszerek 

• A választott keretrendszer működtetése, tartalomfejlesztés 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A szakirodalmi elemzést követően egy e-learninges kurzus megtervezése, néhány tananyagrész elkészítése 

a kiválasztott keretrendszerben (projektmunka). 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Bodó Balázs: E-learning módszertan-, tananyag- és technológiafejlesztés a felsőoktatásban. 

Tudásmenedzsment, 2003. 2. sz. 

• E-learning. Educatio, 2003. 3. sz (tematikus szám) 

• Hutter, Nagy, Mlinarics: E-Learning 2005, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005 

• Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája (társszerző) Eger, Líceum Kiadó 2001. 

• SCORM dokumentációk (lásd: http://www.adlnet.org) 

Tantárgy felelőse: Buda András, egyetemi adjunktus, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Buda András, egyetemi adjunktus, PhD, habil. 

 

  

http://www.adlnet.org/


 

Tantárgy neve: MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2 

Előtanulmányi feltételek: Minőségmenedzsment 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a teljesítmények mérésével és értékelésével kapcsolatos 

alapfogalmakat és alapproblémákat, az információszerzés különböző módjait, azok előnyeit, hátrányait, 

különös tekintettel a felnőttek tudásával, teljesítményével kapcsolatos mérésekre. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 3, 4, 5, 7, 9 

Tudás: A kurzus során a hallgató megismeri az értékelés lényegét, folyamatát, a különböző értékelési 

paradigmákat, mérési típusokat. Elsajátítja az értékelési eszközök készítésének lépéseit, a feladatírástól 

kezdve a feladatelemzésig. Megtanulja a mérések eredményeit kritikailag elemezni és több szempontból 

értelmezni. A megfelelő attitűd kialakításához megismerkedik a tudományos megismerésmód jellemzőivel, 

ezen belül elsősorban a kvantitatív megközelítésmóddal 

Attitűd/magatartás: A mérési-értékelési folyamatok különböző lépései során ragaszkodik a jóságmutatók 

teljesüléséhez. A táblázatokban, diagramokban megjelenített adatok összegyűjtésének mikéntjére, a 

mögöttes információkra is kíváncsi. A kutató 

Képességek: Képes a mérési adatok elemzésére, az eredmények értő interpretálására, különös tekintettel a 

norma- és kritérium-orientált értékelés, a diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés 

vonatkozásában, mint az interpretáció meghatározó faktoraira. Elemzi és értelmezi a felnőttképzésben 

felmerülő mérési problémákat és azokra szakszerű megoldást javasol. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• a pedagógiai értékelés fogalma, formái, funkciói, értékelési paradigmák 

• követelmények a méréssel, értékeléssel szemben 

• minősítés, szelekció, osztályzatok, bizonyítványok, 

• vizsgák, vizsgarendszerek, vizsgatípusok, 

• tesztanalízis és tesztfejlesztés  

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli számonkérés a kurzus ismereteiből 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Carol H. Weiss: Értékelés. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005 

• Pedagógiai értékelés E-book: http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Tanarkepzes/meres.htm 2002 

• Kiss Margit: Értékelés a pedagógiában. Budapest, FPI, 1999 

Tantárgy felelőse: Buda András, egyetemi adjunktus, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Buda András, egyetemi adjunktus, PhD, habil. 

 

  

http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Tanarkepzes/meres.htm%202002


 

Tantárgy neve: MINŐSÉGMENEDZSMENT Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a minőségmenedzsment fogalmát, formáit, valamint 

alkalmazásának lehetőségeit a köz- és felsőoktatásban. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2.,9. 

Tudás: Ismeri a minőségmenedzsment alapvető fogalmait, formáit, és azok alkalmazási lehetőségeit az 

oktatás területén; minőségbiztosítási rendszerek működésének alapelveit. 

Attitűd/magatartás: Megérti a minőségbiztosítás szerepét a köz-és felsőoktatásban.  

Képességek: Képes a minőségbiztosítás rendszerszemléletű megközelítésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A minőségi mozgalom története. A minőségmenedzsment kialakulása. A minőségmenedzsment 

rendszerek jellemzői. A minőségmenedzsment fejlődésének főbb szakaszai.  

• Minőségirányítási rendszerek kiépítési folyamata, dokumentációs rendszere. 

• Az ISO 9000-es szabványrendszer fontosabb jellemzői és legfontosabb elemei.  

• Az ISO 9001:2000 szabvány koncepciója, legfontosabb elemei. 

• A minőségirányítási rendszer kiépítése, dokumentációs rendszere.  

• Az audit folyamatára vonatkozó alapelvek. 

• Az ISO 9001:2000 szabvány szerepe a szervezet eredményességének növelésében.  

• A TQM fogalma, alapelvei, elemei. A TQM legfontosabb eszközei. A TQM koncepciók 

alkalmazása. Útban a kiválóság felé. TQM és a minőséd díj modellek (EFQM) kapcsolata.  

• Az ISO 9000 szabványrendszer és a TQM szerepe és kapcsolata a minőségügyi rendszerek 

fejlesztésében.  

• Úton az integrált irányítási rendszerek felé. Az integrált irányítási rendszer kidolgozásának és 

alkalmazásának kérdései.  

• TQM és a Minőségmenedzsment rendszerek kiépítésének lehetőségei, módjai a köz- és 

felsőoktatásban. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Arthur R. Tenner–Irving J. DeToro: Teljes körű Minőségmenedzsment (TQM), Budapest, 1998 

• Varga EmilnéSzűcs Edit: Minőségmenedzsment., Campus Kiadó Kht, 2005 

• Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

1996 

• IFUA Horváth&Partners: Folyamatmenedzsment. Budapest, IFUA Horváth&Partners Vezetési és 

Informatikai Tanácsadó Kft., 2006 

Tantárgy felelőse: Varga Emilné Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Varga Emilné Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár 

 

  



 

Tantárgy neve: A FELNŐTTKÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4 

Előtanulmányi feltételek: Minőségmenedzsment 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A résztvevők elsajátítják a minőségirányítás alapelveit, megismerkednek a minőségirányítási rendszerek 

működésével az ISO 9000-es szabványcsaláddal. A félév során a hallgató megismeri a felnőttképzésben 

alkalmazott minőségbiztosítási modelleket, a minőségbiztosítási folyamatot és dokumentumokat, valamint 

a minőségbiztosítási terv alapvető szempontjainak megismerésével képes komplex minőségbiztosítási terv 

elkészítésére, és a minőségbiztosítási folyamat menedzselésére. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3., 4. 

Tudás: Ismeri a minőségbiztosítás szerepét a felnőttképzésben; a minőségbiztosítási dokumentumokat, 

modelleket, a minőségbiztosítási terv készítésének szempontjait; a teljesítményértékelési és 

minőségbiztosítási rendszerek működtetésének alapelveit. 

Attitűd/magatartás: Képes a minőségbiztosítás rendszerszemléletű megközelítésére; az intézmény 

minőségbiztosításának kialakítására, koordinálására és menedzselésére; a kialakított minőségbiztosítási 

rendszer folyamatos fejlesztésére. 

Képességek: Képes elméleti ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat, következtetéseiket és javaslataikat a 

szervezet minőségbiztosítási folyamataiba beépíteni; illetve innovatív szemléletet alkalmazni a 

minőségbiztosítási folyamatokban. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Általános minőségbiztosítási ismeretek 

• Minőségbiztosítási ismeretek a felnőttképzésben 

• A minőségbiztosítás főbb dokumentumai 

• A felnőttképzésben alkalmazott minőségbiztosítási modellek 

• Minőségbiztosítási terv készítésének módszertana 

• Minőségbiztosítási folyamatok jellemzői és menedzselése 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató a félév végén egy komplex minőségbiztosítási tervet nyújt be. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Henczi Lajos (főszerk.): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó 

• MNT: Minőségbiztosítás. Értékelési és önértékelési segédeszközök a felnőttképzésben Kézikönyv. 

2002Lásd még: http://www.nepfoiskola.hu/eaea/EAEA_hu/ 

downloads/dokumentumok/archiv/a7tvarg.doc 

• Ötvös Mónika: Minőségbiztosítás a felnőttképzésben.(elektronikus tananyag) 2006Lásd még: 

http://www.prkk.hu/hefop354/index_elemei/download/lesson07.pdf 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  

http://www.nepfoiskola.hu/eaea/EAEA_hu/%20downloads/dokumentumok/archiv/a7tvarg.doc
http://www.nepfoiskola.hu/eaea/EAEA_hu/%20downloads/dokumentumok/archiv/a7tvarg.doc
http://www.prkk.hu/hefop354/index_elemei/download/lesson07.pdf


 

Tantárgy neve: DEMOGRÁFIA Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók megismertetése a demográfiai fogalmak és folyamatok valamint az oktatásügy jelenségei közötti 

összefüggésekkel. A tantárgy tanításának kiemelt alapelve arra a felismerésre eljuttatni, hogy a demográfiai 

adatok és folyamatok nem csupán az oktatásügy fontos bemeneti tényezői, hanem a regionális és lokális 

társadalom jellemzésének is karakteres eszközei, mivel a demográfiai mutatók területi változatossága egyben 

az oktatási intézmények működésének kiemelten fontos körülményeit képezik. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 3., 8. 

Tudás: A demográfia alapfogalmainak és legjelentősebb elméleteinek ismerete, és szakszerű interpretálása. 

A demográfiai változások gazdaság- és oktatáspolitikai konzekvenciáinak felismerése. A demográfia sajátos 

kutatásmódszertanának ismerete. 

Attitűd/magatartás: Felismeri és elfogadja a demográfiai jellegű globális problémákat. A különböző területek 

(gazdaság, oktatás, stb.) és a demográfiai folyamatok közötti kölcsönhatások iránti problémaérzékenység 

jellemzi. 

Képességek: Képes önálló tudományos tevékenységet, összehasonlító elemzéseket végezni a demográfia 

területén. Képes statisztikai adatsorok értelmezésére, alkotó felhasználására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A népesség területi elhelyezkedése, struktúrája és mozgásai. 

• Globális demográfiai folyamatok és jelenségek regionális hatásai. 

• Magyarország népmozgalmi mutatói, főbb tendenciák. 

• Demográfia és a gazdasági élet kapcsolata, az emberi erőforrások jelentősége. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Becsei József: Fejezetek az általános társadalmi földrajz tanulmányozásához I-II. Budapest, 

JATE Média Intézet, 2001 

• Klinger András (szerk.): Demográfia. Budapest, KSH, 1996 

• Kovács Zoltán: Népesség és településföldrajz. Budapest, ELTE, 2003 

Tantárgy felelőse: Teperics Károly egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Teperics Károly egyetemi docens 

 

  



 

 

Tantárgy neve: MUNKAERŐ-PIACI POLITIKÁK Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók megismerik a munkaparadigma változásának, a munkaértelmezések új típusainak 

fogalomrendszerét és elméleti vitáit, valamint a folyamat oktatásra gyakorolt hatását. A szakirányban 

kiemelten fontos az iskolázottság és a munkanélküliség összefüggésrendszerének, az alul- és a túlképzés 

foglalkoztatáspolitikai következményeinek, az aktív és passzív munkaerőpiaci politikák jellemzőinek 

részletes tárgyalása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3., 8. 

Tudás: Történeti és társadalmi ismeretek az oktatás és a foglalkoztatáspolitika összefüggéseiről.  

Attitűd/magatartás: Az oktatás – és a foglalkoztatáspolitika rendszerszerű szemléletének és az ágazatközi 

gondolkodás képességének kialakítása.  

Képességek: A társadalmi jóllét össztársadalmi szemlélete, a modern európai szolidaritás fontosságával 

kapcsolatos attitűd kialakítása. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A munkaparadigma térvesztése, a munkaértelmezések új típusai. 

• A munkanélküliek társadalmi rétegek szerinti megoszlása. 

• Alulképzés, vagy túlképzés, diplomások munka nélkül. 

• A munkaerőpiac sajátos vonásai és munkaerő-piaci politikák. 

• A magyar munkanélküliség nemzetközi összehasonlításban. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Hans-Peter Martin-Harald Schumann: A globalizáció csapdája. Budapest, Perfekt Kiadó, 1998 

• Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Magvető Kiadó, Budapest, 1997 

• László Gyula: Munkaerő-piaci politikák. PTE KTK Kiadó, Pécs, 2007 

• Frey Mária: Munkaerő-piaci intézmények és politikák. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2005 

Tantárgy felelőse: Csoba Judit PhD., habil., egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Garami Erika 

 

  



Tantárgy neve: GERONTAGÓGIA Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Andragógiai irányzatok és elméletek 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Korunk demográfiai jelenségei rákényszerítenek arra, hogy egyre többet foglalkozzunk az idősekkel. A 

tantárgy célja, hogy szembesítsük a hallgatókat az elöregedő társadalom problémáival és megismertessük 

ennek történelmi vonatkozásait. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az időskorral, mint 

életkori szakasz sajátosságaival, a gerontagógia tudományával és sajátos szakterületeivel, valamint az idősek 

részvétei lehetőségeivel a felnőttképzésben. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3., 4., 5., 10., 11. 

Tudás: Ismeri az időskor főbb jellemzőit; az idősek helyzetét a különböző korokban és civilizációkban; az 

idős ember helyzetét napjainkban, valamint művelődési, felnőttképzési igényeit, lehetőségeit, és a velük 

történő foglalkozás eljárásait. 

Attitűd/magatartás: Kellő szociális érzékenységgel, empátiával, toleranciával közeledni az idős csoportok 

felé.Képes az idős emberek művelődési és felnőttképzési igényeit kielégíteni. 

Képességek: Az időskor sajátos jegyeit ismerve képes a korosztály motiválására.Képes speciális didaktikai 

módszereket alkalmazni az idősek képzése során.Az időseket segítő szociális területen képes együttműködni 

a szakemberekkel. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A gerontológia tudományelméleti és terminológiai kérdései 

• A XX., XXI. század demográfiai jellemzői és kihívásai, következmények és feladatok („őszülő” 

társadalmak kora) 

• Az idősek helyzete a különböző korokban és civilizációkban 

• Az időskor biológiai, társadalmi, lelki változásai 

• Az életkori változásokból adódó bánásmódbeli feladatok 

• Az időskorúakat ellátó intézmények és szervezetek 

• Tanulás, művelődés időskorban. A tanulás művelődési funkciói és funkcióváltozásai az 

időskorban 

• A közművelődési intézmények sajátos gerontagógiai feladatai és funkciói 

• Gerontológusok képzése Magyarországon 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató zárthelyi dolgozat formájában ad számot tudásáról az előadások és kötelező irodalmak alapján. 

Kötelező és ajánlott irodalom 

• Hidyné Kádár Emma: Művelődés az időskorban, Felnőttképzés, 2007/4 sz. 

• Hidyné Kádár Emma: Művelődés az időskorban. Múzsák K. Bp. 1986 

• Hildebrand, Peter: Félúton… Az öregkor lélektani megközelítése. Park Könyvkiadó, Budapest, 

1997 

• Iván László: Az öregedés élettani és társadalmi jelenségei- az öregedés aktuális kérdései. Magyar 

Tudomány, 2002/4 

• Sz. Molnár Anna: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési 

lehetőségei. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2005 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szabó Irma, PhD 

 

  



Tantárgy neve: SZOCIÁLANDRAGÓGIAI TEREPEK Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Demográfia 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogya hallgatók megismerjék az ismeretterjesztés leggyakrabban alkalmazott szervezeti 

kereteit a speciális szociálandragógiai színtereken, így múzeumokban, közművelődésben, a médiumokban, 

s módszertani sajátosságaikról tapasztalatot gyűjtsenek mint megfigyelők. Mindez hozzájárul a hallgatói 

érdeklődés megszilárdulásához, a módszertani ismeretekkel integrálódva alkalmassá válnak olyan 

ismeretterjesztő, az informális és non-formális nevelés körébe tartozó programok megtervezésére (team, 

tutor közreműködésével), melyek az andragógiához kapcsolódnak a múzeumokban, médiumokban, 

közművelődésben stb. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1, 2, 4, 7, 10. 

Tudás:Ismeri a speciális szociálandragógiai terepeket. Tisztában van a múzeumandragógiai és 

médiaandragógiai lehetőségekkel.Speciális célcsoportok szociálandragógiai igényeit ismeri. 

Attitűd/magatartás: Kritikai attitűddel rendelkeznek, toleránsak, türelmesek, a pontos információ 

feldolgozásra és átadásra törekszenek. 

Képességek: A hallgatók képesek a médiát a céljaiknak megfelelően használni, korrekt tájékoztatási 

programokat, kommunikációs projekteket készíteni és működtetni. Kiegyensúlyozott és előítéletektől 

mentes anyagokat tudnak összeállítani. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A szociálandragógia sajátos célcsoportjai. 

• A szociálandragógia színterei, külön tekintettel a múzeumandragógiára és a 

médiaandragógiára. 

• Múzeumandragógia, az új kihívás a múzeumok számára. 

• A múzeumi szervezet és a múzeumandragógiai feladatok. 

• Projektmenedzsment speciális szociálandragógiai színtereken. 

• Megvalósult projektek elemzése. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Önálló dolgozat készítése valamely speciális szociálandragógiai terep témaköréből, konkrét projekt 

bemutatása legalább 10000 karakter terjedelemben. 

Kötelező irodalom ésajánlott irodalom:  

 

• Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Bp., 1999 

• Pató Mária (szerk.) Nyitott Kapukkal Múzeumok ma–holnap, Nyíregyháza–Szolnok. 2007 

• McQuail, Denis: Tömegkommunikáció. Osiris Bp., 2003.  

• Koltai Zsuzsa: A múzeumok funkcióváltása. PTE-TTK–FEEFI 2005  

• Kurta Mihály: Múzeumandragógia és múzeumpedagógia füzet. Herman Ottó Múzeum.2007 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil. 

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MENEDZSELÉSE Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Az oktatás gazdaságtana 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók megismerik a gazdasági élet és a felnőttképzési intézmények közötti alapvető kapcsolatokat és 

jelenségeket. Felismerik a társadalmi, gazdasági összefüggéseket, amelyek szükségesek a mindennapi 

munkaügyi, közgazdasági, vállalkozási döntésekhez, a felnőttképzési intézmények működéséhez. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 4, 9, 10. 

Tudás: A hallgatók megismerik a gazdasági életnek az alapfogalmait, a gazdaság és társadalom azon 

kapcsolatrendszereit, amelyek befolyásolják a felnőttképzés rendszerét. Megismerik továbbá az árutermelés 

és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Ismereteket szereznek a gazdasági élet 

szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a 

vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Betekintést kapnak hazánk és az Európai Unió, 

a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről 

Attitűd/magatartás: A hallgatók nyitottak, toleránsak, kezdeményezők, határozottak, rendelkeznek a 

megfelelő vezetői attitűddel, törekszenek a projekt pontos végrehajtására. 

Képességek: A hallgatók képesek lesznek önálló vállalkozási projekteket kidolgozni, intézményi és 

vállalkozási stratégiát összeállítani, pénzügyi elszámolásokat készíteni, illetve team munkában a projektek 

végrehajtását irányítani. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Gazdasági alapismeretek, mikroökonómiai és makroökonómiai alapok.  

• Stratégiai menedzsment, szervezési és vezetési ismeretek, intézményi stratégia, intézmények 

működtetése. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező irodalomés ajánlott irodalom:  

 

• Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Prokt kiadó, Debrecen.2003 

• Kiss Judit – Kőpatakiné Mészáros Mária – Mayer József – Singer Péter: Az intézményi 

menedzsment szerepe. 2008, Lásd még: 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=eselynovelo-Tobbek-Intezmenyi. 

• Kotler, Ph.: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1998 

• Mayer, Dietmar-Solt Katalin: Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest, 1999  

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila, egyetemi 

tanársegéd 

 

 

  



 

Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉSI PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTEK Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2 

Előtanulmányi feltételek: Felnőttképzések tervezése és szervezése 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a résztvevők elméleti felkészítése pályázat készítési és pályázati projektmenedzsment 

ismeretek elsajátítására és a felnőttképzés területéhez kapcsolódó pályázati lehetőségek és források 

megismertetése. A gyakorlati ismeretek terén pedig célunk a résztvevők felkészítése a hazai és Európai 

Uniós pályázati lehetőségek minél hatékonyabb felhasználására. A résztvevők a képzés eredményeként 

általános és gyakorlati ismereteket szerezve alkalmasságot nyernek hazai és uniós pályázati projektek 

megtervezésére, pályázati dokumentációk komplex elkészítésére, illetve a pályázatok és a nyertes projektek 

menedzselésére. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10. 

Tudás: Ismeri a pályázatok főbb típusait; a pályázati forrásokat és lehetőségeket a felnőttképzésben. Ismeri 

a pályázatkészítés és menedzselés főbb ismérveit. 

Attitűd/magatartás: Képes a pályázati dokumentáció összeállítására és a nyertes projektek menedzselésére a 

korábbi pályázati tapasztalatokat felhasználva. Az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos 

dokumentumainak és stratégiájának ismeretében képes a pályázati források hatékony felhasználására. Képes 

a pályázati lehetőségek kiaknázásával a szervezeti stratégia fejlesztésére. 

Képességek:Képes vezetői és szervezői készségek birtokában a projektvezetői feladatok hatékony ellátására; 

Képes a projektszemlélet alkalmazására, a pályázati források és lehetőségek felkutatására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A pályázatok céljai és típusai 

• Pályázati eredmények és tapasztalatok 2004-2006 között 

• Pályázati források a felnőttképzésben 

• Projekt életciklus fázisai (PCM) 

• Logikai keretmódszer, mint projekttervezési eszköz 

• A pályázati dokumentáció összeállításának fő elemei 

• Projekt megvalósítás menetének ismerete, alkalmazása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei 

A tárgy teljesítésének módja zárthelyi dolgozat a félév végén. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Bőhm Gergely – Havasi Katalin: Pályázatírás az Európai Unióban. Budapest, ÚMK-ZsKF, 2005 

• Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. Budapest, Aula Kiadó, 2005 

• Haraszti István: Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés. Budapest, Corvinus, 2005 

• Juhász Erika (szerk.): Régió és oktatás. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú 

Egyesülete, 2006 

• Témához kötődő aktuális törvények, jogszabályok, rendeletek. 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 

  



 

Tantárgy neve: FELNŐTTKÉPZÉSI MARKETING Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4 

Előtanulmányi feltételek: Az oktatás gazdaságtana 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgató ismerje meg a marketing alapvető szerepének értelmezését a szervezetekben és a társadalomban. 

Sajátítsa el a marketingkutatás és a marketing-mix működését a felnőttképzésben, ismerje meg a piac, piac 

típusok, piaci szervezet szerepét. Értelmezze a fogyasztói és szervezeti piacot a felnőttképzésben. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 4, 7, 9, 10, 11. 

Tudás: A tantárgy keretében a hallgató felkészül arra, hogy a felnőttképzés marketing céljait ki tudja 

választani, el tudja készíteni a szükséges marketing stratégiát, kialakítsa a termék és árpolitikát, 

meghatározza a marketingcsatornákat. Megismeri a marketing kommunikációs eszközöket, azok szerepét, 

hatását a környezetre, a kiválasztás szempontjait, az üzenetek és az eszközök összehangolásának gyakorlatát. 

Pontos ismereteket szerez a PR működéséről, az egyes részterületek alkalmazásáról a felnőttképzési 

programokban és az intézményekben. 

Attitűd/magatartás: A hallgató megtanul teamben dolgozni, gondolatait rendszerbe foglalni. Meghallgatja 

mások véleményét, konstruktív és türelmes, nyitott, problémaérzékeny.  

Képességek: A hallgató képes lesz önállóan intézményi és vállalkozási marketing tervet készíteni, ezekben 

kiemelni a felnőttképzési specialitásokat. Képes lesz továbbá promóciós akciótervet összeállítani, illetve a 

kapcsolódó termék, ár és értékesítési csatorna döntéseket meghozni. Ismerni fogja a belső és külső PR 

lehetőségeit. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Marketingstratégia a felnőttképzésben. 

• Információgyűjtés, elemzés, feldolgozás a felnőttképzés területén. 

• Marketing-mix a felnőttképzésben, promóciós-mix, belső és külső PR. 

• Marketing programok végrehajtása. 

• Kontrolling alapok. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező irodalom és ajánlott irodalom: 

• Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Prokt kiadó, Debrecen.2003 

• Kotler, Ph.: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1998 

• FazekasI.- HarsányiD.: Marketing kommunikáció. Szókratész Külgazd. Akadémia. 2000 

• Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1998 

 

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil., Kenyeres Attila, egyetemi 

tanársegéd 

 

  



 

Tantárgy neve: KOMPETENCIAALAPÚ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlat 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hallgatók megismertetése meg a kompetenciák fogalmával, típusaival, fajtáival, különös tekintettel az 

Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciákra. A kurzus ötvözi az elméleti rendszerelemzést, 

kutatási trendek és eredmények bemutatását a hallgatók gyakorlati munkájával. Alapvető cél, hogy 

megértsék és saját munkájukban alkalmazzák a kompetenciaalapú program- és képességfejlesztést a 

közoktatás és a felnőttképzés területén egyaránt. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 8, 9, 10, 11. 

Tudás: Ismerje az egyes kompetenciákat, sajátítsa el a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív 

polgársághoz, társadalmi beilleszkedéshez és foglalkoztatáshoz szükséges ún. kulcskompetenciákat. 

Attitűd/magatartás: A hallgató megtanul teamben dolgozni, gondolatait rendszerbe foglalni; erősödik a 

szervezői, vezetői, problémamegoldói képessége. 

Képességek: A hallgató képes lesz önállóan felnőttképzési csoportok szervezésére, koordinálására. Képes 

lesz hatékony képzési módszerek alkalmazására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kompetenciafogalom kialakulása és funkciója a különböző tudományterületeken (pszichológia,  

szervezetszociológia, HR, neveléstudomány) 

• A kompetenciák típusai, fajtái, kompetenciarendszerek 

• Az Európai Unió által meghatározott kompetenciák és nemzeti keretrendszerek (EKKR, OKKR) 

• Kompetencialapú képzés a közoktatás, a felnőttképzés és a felsőoktatás intézményrendszerében 

• Az andragógus szakmához szükséges alapvető kompetenciák 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy teljesítésének feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása, projektmunka a kompetenciaalapú 

képzési programok témakörében. 

Kötelező irodalom és ajánlott irodalom:  

• A kompetencia. Kihívások és értelmezések. Szerk.: Demeter Kinga.  Országos Közoktatási 

Intézet. Budapest, 2006. 

• Henczi Lajos – Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt Zrt.  2007. 

• Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József – László Gyula: Emberi erőforrás 

menedzsment kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2004. 

• Perjés István – Vass Vilmos: A kompetenciák tantervesítése. kn. Budapest, 2009. 

• Sz. Tóth János: Európai kihívások – magyar lehetőségek. A felnőttkori tanulás jövőképének 

körvonalai. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2006. 

Tantárgy felelőse: Dr. Chrappán Magdolna, főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Chrappán Magdolna, főiskolai docens, PhD 

 

 

  



Tantárgy neve: A MENTORÁLÁS ÉS ANIMÁLÁS GYAKORLATA Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4 

Előtanulmányi feltételek: A felnőttképzés módszertana 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A mentorprogramok és az animáció egyre nagyobb teret nyernek az állami, civil, és nonprofit szektor minden 

területén. A felnőttképzésben különösen fontos a mentorálási és animálási tevékenység annak érdekében, 

hogy a hátrányos helyzetű célcsoportok képzésben maradását, munkaerőpiacra való visszakerülésüket vagy 

éppen a társadalomba való reintegrációjukat hatékonyan segíthessük. A tantárgy célja, hogy elfogadtassa a 

hallgatókkal a mentorálás és animálás szükségességét a felnőttek képzésében és megismertessek a 

mentorálás elméleti alapjait és gyakorlatát, továbbá segítse a mentori és animátori készségek, kompetenciák 

kialakítását és rávilágítson a mentorálásés animálás gyakorlatában jelentkező főbb problémákra. 

Fejlesztendő kompetenciák: 8., 9., 10., 11. 

Tudás: Ismerje a meg a mentori és animátori munka fő célkitűzéseit és elméletei alapjait. Ismerje meg a 

mentorálásés animálás módszertanát és gyakorlati lehetőségeit. Ismerje meg a mentorálás és animálás 

felnőttképzésben, felnőttoktatásban, felnőttnevelésben betöltött szerepét és jelentőségét. Ismeri a mentorálás 

és animálás különbségét. 

Attitűd/magatartás: Kellő empátiát, toleranciát, segítségetnyújtó magatartást gyakoroljon a 

mentorált/animált felé.Elméleti ismereteit konstruktív módon tudja beépíteni a mindennapi gyakorlatába. 

Képességek:Képes legyen korábbi tapasztalatait, gyakorlatait és az elméleti ismereteket felhasználva a 

célcsoportot segíteni a társadalmi beilleszkedésben és a munka világába való bekapcsolódásban. Képes 

legyen motiválni a mentoráltat/animáltat céljai elérése érdekében. Képes legyen jó gyakorlatok átadására. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A csoportok fogalma, típusai, jellemző jegyei, fejlődésük jellegzetességei 

• A társas normák kialakulása, interakció és kölcsönös függés a csoportokban 

• A csoportfelmérések és fejlesztések alapjai 

• A mentorálás fogalma, célja, területei. Mentorprogramok Magyarországon 

• A jó mentor tulajdonságai, kompetenciái. Mentor-tevékenység és professzionalizáltság 

• Mentor-mentorált kapcsolat (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés, értékelés) 

• Konfliktuskezelés, illetve problémamegoldás a mentorálás gyakorlatában. Mentorálás a 

felnőttképzésben. 

• Az animáció fogalma, célja, jellemzői és főbb területei. Az animáció mint kiscsoport fejlesztési 

módszer 

• Animátori szerepek. Problémák az animáció folyamata során 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató feladata egy Magyarországon működő mentorprogram vagy animációs csoportmunka részletes 

bemutatása, intézménylátogatással, interjúkkal vagy egy projekthez kapcsolódó mentorálási, animálási 

tevékenységről esettanulmány készítése. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Csúsz Klára: Csoportlélektan. [Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek sorozat II. kötet.] 

Bp., HÍD Családsegítő Központ, 1990 

• Éles Csaba – Kálmán Anikó (szerk.): Kihívások és közvetítések. [ActaAndragogiaeetCulturae 

sorozat 18. szám.] Debrecen: DE, 2001 

• Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988 

• Németh Andrea: Mentorprogramok Magyarországon. (Kézirat.) Budapest, Artemisszió Alapítvány, 

2008 

• Rogers, C. R.: Valakivé válni. A személyiség születése, Edge, Budapest,2003 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

 

 



Tantárgy neve: TRÉNINGEZÉS ÉS CSOPORTVEZETÉS A 

FELNŐTTKÉPZÉSBEN 

Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Tanítás- és tanuláselméletek 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a napjainkban oly népszerű felnőttképzési módszer, a tréningezés elméleti alapjainak 

megismertetése a hallgatóval. Továbbá cél a tréningterv elkészítésének megismertetése, valamint a tréningek 

teljeskörű szervezése, lebonyolítása és értékelése. A tréningek tartására alkalmas személyiség ismérveinek, 

kompetenciáinak bemutatása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 8., 9., 10., 11. 

Tudás: Ismeri a tréningterv elkészítésének főbb szempontjait; a tréningezés módszertanát és az alkalmazott 

eszközöket; a tréning módszerének főbb sajátosságait. 

Attitűd/magatartás: Képes a csoport koordinálására miközben igyekszik a háttérben maradni, de ha 

szükséges akkor segítő tanácsadó, együttműködő partner; Képes motiválttá és érdekeltté tenni a csoportot a 

feladat elvégzésében és az együttműködésben a tréning során; a korábbi tréningtapasztalatait a későbbi 

tréneri munkájába beépíteni, ezzel elismerni az önfejlesztés szükségességét 

Képességek: Rendelkezik a tréneri munka végzéséhez szükséges főbb készségekkel és kompetenciákkal. 

Képes átgondolt a tréning céljaihoz és célcsoportjához igazított tréningterv kidolgozására. Gyors 

helyzetfelismerő képességének köszönhetően, a módszereket a tartalomtól, céltól, helyzettől, időtől, 

célcsoporttól függően képes alakítani 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A tréningezés rövid történeti vázlata 

• A tréningezés főbb sajátosságai 

• A tréning tervezése, szervezése, vezetése 

• A tréning feladatok 

• A tréningek lefolytatása 

• A tréningek értékelése 

• A tréneri személyiség 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató a félév végén választott témában és választott célcsoport számára tréningtervet készít a szükséges 

mellékletek csatolásával. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

 

• Gabnai Katalin: Drámajátékok: bevezetés a drámapedagógiába. Bp., Helikon Kiadó, 2005 

• Knoll, Jörg: Tanfolyam és szeminárium módszertan. [Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig 

tartó tanulás.] Budapest, IIZ /DVV.1996 

• KraicinéSzokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. Bp., Új Mandátum Könyvkiadó, 2004 

• Rudas János:Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélete, módszer, gyakorlat. Budapest, 

Lélekben Otthon Kiadó, 2007 

• Weidemann, Bernd: Professzionális tanulás felnőttekkel. [Felnőttoktatás, továbbképzés és 

élethosszig tartó tanulás.] Budapest, IIZ /DVV.1997 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Herczegh Judit egyetemi adjunktus, Ph.D 

 

  



 

Tantárgy neve: ANDRAGÓGIAI KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 

(INTÉZMÉNYI GYAKORLAT) 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3 

Előtanulmányi feltételek: Tanítási- és tanuláselméletek 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Az elméleti ismeretek gyakorlati megismerése, alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A hallgatók ismerjék 

az andragógus munkakörét, helyét, szerepét, feladatait a felnőttképzés intézményeiben. Továbbá a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák fejlesztése a szakmai gyakorlat keretében. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 4., 8., 9., 10., 11. 

Tudás: Ismeri a felnőttképzők főbb tevékenységeit az ehhez kötődő feladatokat (pl: képzések tervezése, 

szervezése és teljes körű lebonyolítása, pályázati források felhasználása stb.)Ismeri a felnőttképzést 

szabályzó törvényeket, rendeleteket; a felnőttképzés célcsoportjait, valamint a hátrányos helyzetű rétegek 

társadalmi beilleszkedésének problémakörét. 

Attitűd/magatartás: Nyitott a felnőttképzési intézményben dolgozók munkájának teljes körű 

megismerésére.Képes tanácsadói, mentori szerepek ellátását igénylő munkakörök betöltésére. 

Képességek: Képes a felnőttképzés területén szerzett ismereteinek és tapasztalatainak rendszerezésére; az 

oktatási- képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére; önműveléssel és folyamatos önfejlesztéssel 

ismeretei magasabb szintre emelésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

Egyéni vagy kiscsoportos intézménylátogatás, egyéni intézményi szakmai gyakorlat. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A hallgató azintézménylátogatásai és gyakorlata alkalmával szerzett tapasztalatait megadott szempontok 

alapján szemináriumi dolgozatban foglalja össze. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Henczi Lajos (főszerk.): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009 

• Csoma Gyula: Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába. Budapest, 

Nyitott könyv Kiadó, 2005 

• Zachár László(főszerk.): Tanár-továbbképzési Füzetek I–VIII. Budapest, NSZFI 

• Témához kötődő törvények, rendeletek,2008 

• Durkó Mátyás: Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. [Felnőttoktatás, 

továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 21. kötet] Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 

1999 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 
  

Tantárgy neve: OKTATÁSI RENDSZEREK AZ EU-BAN Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tanegység célja, hogy a hallgatók összehasonlító oktatáspolitikai ismereteket szerezzenek, különösen is a 

felnőttoktatás / felnőttképzés /felnőttnevelés témájában. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1.,2.,3.,8. 

Tudás: Tisztában van az időszerű oktatáspolitikai kérdésekkel, képes felismerni a felnőttoktatás 

oktatáspolitikai problémáit. Rendelkezik e problémák elemzéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a 

felnőttoktatás jogi, oktatáspolitikai aspektusának hazai és európai dimenzióit. Átlátja a felnőttoktatás 

alapvető működési elveit és képes kritikusan elemezni e folyamatokat. 

Attitűd/magatartás: A felnőttoktatási változásokra, aktuális problémáira probléma-érzékeny gondolkodással 

és operatív tevékenységgel reagál. Felismeri és elfogadja, hogy az oktatáspolitikai változások ismerete 

elengedhetetlen a hazai és nemzetközi oktatásügyi helyzet értelmezéséhez a felnőttoktatásban. Törekszik az 

oktatáspolitikai folyamatokat a társadalmi igazságosság és az érintettek érdekeinek figyelembevételével 

szemlélni és értelmezni. 

Képességek: Képes a felnőttoktatást és saját szerepét, illetve tevékenységét az iskola világán kívüli 

társadalmi, oktatáspolitikai folyamatokkal összefüggésben értelmezni. Képes megérteni a politika, az 

oktatáspolitika és a tartalmi szabályozás összefüggéseit, egymáshoz való viszonyukat, hatásmechanizmusait. 

Figyelemmel követi a felnőttoktatásra vonatkozó döntéseket, és azokat kritikusan, alkotó módon érvényesíti 

saját gyakorlatában. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az oktatási rendszerek elemzésének és összehasonlításának dimenziói, módszerei. 

• Az ún. kontinentális oktatási rendszerek sajátosságai; különös tekintettel a felnőttoktatás 

elhelyezkedésére. 

• Összehasonlítás a transzatlanti rendszerek sajátosságaival a felnőttoktatás elemzésén keresztül.  

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Delors, J.: Oktatás – rejtett kincs. Osiris, Budapest, 1997 

• Illés P.– Kozma T, (szerk.): Felnőttképzés és gazdaság. (Pallas debvrecina sorozat). Debrecen: 

Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 

• Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum, 2006. 

• Polónyi I. : Oktatásgazdaságtan. Budapest, Osiris, 2003. 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 



  

Tantárgy neve: BEVEZETÉS A MODERN GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 

TÖRTÉNETÉBE 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Az ipari modernizációval kialakult európai gazdaság és társadalom történetének bemutatása a 19-20. századi 

történelemből vett példák segítségével. A hangsúly azon van, hogy az adott problémák, témakörök 

jellegzetességeit konkrét példák segítségével illusztráljuk és tegyük érzékletessé a hallgatóság számára. A 

cél annak érzékeltetése, hogy a gazdaság- és társadalomtörténet ismerete nélkül a politika-, diplomácia- és 

hadtörténet vagy éppen a kultúra és a társadalmi kommunikáció fejleményei sem érthetők 

Fejlesztendő kompetenciák: 1. 

Tudás:Ismeri a 19-20. századi történelem gazdaság és társadalomtörténeti vonatkozásait, megismerve ezáltal 

a kor jellegzetességeit konkrét példákon keresztül. 

Attitűd/magatartás:Megérti a 19-20. század gazdaság- és társadalomtörténeti változásait, átlátja azok 

nélkülözhetetlen ismeretét. 

Képességek:Képes lesz a modern gazdaság- és társadalomtörténettel foglalkozó szakirodalmak önálló 

használatára, értelmezésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A gazdasági növekedés elméleti kérdéseinek bemutatása néhány, a modern gazdasági fejlődésre 

vonatkozó elmélet segítségével  

• A gazdasági növekedés mozgatórugóinak, jellegzetességeinek bemutatása néhány ország 19. 

századi fejlődésének összehasonlításával 

• A társadalmi struktúra és rétegződés fogalma, elméleti kérdései 

• A társadalom rétegződési viszonyainak vizsgálata a 19-20. századi magyar társadalomra vonatkozó 

rétegződésvizsgálatok bemutatásával 

• A társadalmi mobilitás kutatásának bemutatása a 19. századi európai társadalomtörténetből vett 

példák (az új ipari vállalkozó réteg származási összetétele, az új és a hagyományos elit 

kapcsolatrendszere, a középosztály problematikája) segítségével 

• A népesedéstörténet alapfogalmainak bemutatása néhány ország (Nagy-Britannia, Franciaország, 

Németország, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok) 19. századi fejlődésének bemutatásával 

• A család történeti kutatásának kérdései az európai család 19. századi átalakulásának bemutatásával 

• Közép-Európa és Magyarország ipari modernizációjának sajátosságai 

• Andrej Wajda: Az ígéret földje (a film mint társadalomtörténeti forrás)I. 

• Andrej Wajda: Az ígéret földje (a film mint társadalomtörténeti forrás)II. 

• Mit tudhatunk meg a demográfiai folyamatokból?  

• Van-e szerepe az iskolának a társadalmi esélyek alakításában? 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom:  

• Berend T. Iván – Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Gondolat, Bp. 1987. 

• H. A. Diederiks-J. Th. Lindblad-D. J. Noordam-G. C. Quispel-B. M. A. de Vries-P. H. H. Vries: 

Nyugat-Európa gazdaság- és társadalomtörténete. Osiris, Bp. 1995. 

• David S. Landes: Az elszabadult Prométheusz. Gondolat, Bp. 1986. 

• Alexander Gerschenkron: A gazdasági elmaradottság történelmi távlatból. Gondolat, Bp. 1984. 

• Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 

világháborúig. Osiris Kiadó, Bp., 1998 

Tantárgy felelőse: Mazsu János 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Mazsu János 

 

 



Tantárgy neve: AZ EURÓPAI FELNŐTTKÉPZÉS DOKUMENTUMAI Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3 

Előtanulmányi feltételek: Andragógiai irányzatok és elméletek 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A felnőttképzés fejlesztésében egyre jelentősebb szerepük van a területet irányító, különböző döntési és 

irányítási szinteken születetett dokumentumoknak. A felnőttképzés fontosságát hangsúlyozzák az egyre 

növekvő számú EU-s dokumentumok. Ráadásul ezek a hazai felnőttképzésre is döntő hatással és befolyással 

bírnak. A kurzus célja tehát az, hogy a hallgatók megismerjék az EU legfontosabb dokumentumait. Az előre 

megadott anyagokat feldolgozzák és prezentációk formájában ismertetik a kurzusban résztvevő többi 

hallgatóval is. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 2., 5., 11. 

Tudás: Napjaink felnőttképzését, illetve a felnőttképzés fejlesztését, változtatását jellemzően az Európai 

Unió dokumentumai határozzák meg. Így az andragógia mesterszakhoz kapcsolódóan a hallgatóknak 

ismerniük kell ezeket a dokumentumokat, illetve ezek üzeneteit és hangsúlyos részeit. A dokumentum 

elemzése során egyben új módszert (a dokumentum elemzés sajátos módszertanát) is elsajátítanak.  

Attitűd/magatartás: A szükséges motiváció megléte elengedhetetlen a jellemzően száraz, jogi nyelvezetű, 

szövegezésű dokumentumok tanulmányozásához. A kurzus végére a hallgatók mesteri szinten  tudják 

elemezni a felnőttképzéshez és LLL-hez kapcsolódó dokumentumokat.  

Képességek: Biztos tájékozódás az Európai Uniónak a felnőttképzést érintő dokumentumai között. A 

hallgatók a dokumentumok elemzésének képességével tematizálni és szintetizálni tudják a meglévő 

ismereteket, illetve a későbbiek során az elkövetkezendő időszakban megjelenő dokumentumok elemzése is 

probléma mentes lesz. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az európai felnőttképzés története. 

• Az UNESCO dokumentumai. 

• Az OECD dokumentumai 

• Az Európai Tanács és Bizottság dokumentumai. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Az előre kijelölt, megadott szakirodalomból történő választás után, az anyag önálló feldolgozása, 

majdismertetése prezentáció formájában órai keretek között. A félév során három alkalommal zárthelyi 

dolgozatot írnak a hallgatók. A teljesítés, illetve az értékelés a prezentációs és a zárthelyi dolgozatok 

számtani közepe lesz.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Európai Bizottság: Fehér könyv az oktatásról és képzésről: Tanítani és tanulni, a kognitív 

társadalom 

felé, Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 1996 

• Európai Unió Bizottságának Közleménye: Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról – Tanulni 

sohasem késő, Brüsszel, 2007 

• Sz. Tóth János (főszerk.): Felnőttképzés az Európai Unióban, Kézikönyv az élethosszig tartó 

tanulásról II., MNT, Budapest, 2004 

• Sz. Tóth János (főszerk.): Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról I., MNT, Budapest, 

2001 

• UNESCO: Oktatás – rejtett kincs, OSIRIS Kiadó, Budapest, 1997. 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, PhD. 

 

 
 



Tantárgy neve: A FELNŐTTKÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

Az andragógia aktuális hazai és nemzetközi elméleti, valamint empirikus kutatásainak megismerése a 

témában releváns folyóiratok alapján. A legfontosabb aktuális kutatások bemutatása. Tudományos munkák 

ismertetése. Az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumainak és stratégiájának ismertetése. 

A felnőttképzése vonatkozó jogszabályok változásainak nyomon követése. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 2., 3., 6 

Tudás: Ismerje a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméleteket; az Európai Unió felnőttképzési politikáját, 

stratégiáját; a felnőttképzés területén zajló aktuális hazai és nemzetközi kutatások eredményeit, a 

felnőttképzés jelenlegi folyamatait, trendjeit.  

Attitűd/magatartás: Nyitott legyen a felnőttképzési kutatások iránt, vegye fel a kapcsolatot a 

kutatóműhelyekkel, és vegyen részt azok munkájában. 

Képességek:A hazai andragógiai irodalom jelentősebb írásaival, tanulmányaival való megismerkedés 

hozzájárul a hallgatók olvasottságának növeléséhez, ezáltal a szakma szaknyelvének, terminus 

technikusainak készség szintjén való alkalmazásához. Képes legyen önálló kutatások elvégzésére a 

felnőttképzés területén a korábbi kutatásokat kiegészítve, vagy teljesen új kutatást indítva. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Felnőttek tanulásával kapcsolatos elméletek ismertetése 

• Az Európai Unió felnőttképzési dokumentumainak bemutatása 

• Az andragógiai kutatások megállapításainak bemutatása 

• Közös elemzések 

• Önálló forráskutatás bemutatása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A félév teljesítéséhez szóbeli vizsga szükséges a félév végén. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Henczi Lajos (főszerk.): Felnőttoktató. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009 

• Palcsó Mária (szerk.): Andragógia az ezredfordulón. Budapest, Zsigmond Király Főiskola, 2004 

• Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. Budapest, Okker Oktatási 

Iroda, 1996 

• Henczi Lajos: Felnőttképzés-menedzsment. Elmélet és gyakorlat: az intézményvezetők, képzési 

vezetők, felnőttoktatók, szakértők és tanácsadók kézikönyve. Budapest, Perfekt Kiadó, 2005 

 

Változó szakirodalmi lista, felnőttképzési folyóiratok aktuális cikkeiből, így például: Felnőttképzés, 

Szakképzési, Szemle, Humánpolitikai Szemle, Szakoktatás, MNT 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

 

 

 
  



 

Tantárgy neve: A FELNŐTTKÉPZÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A jogi ismeretkörhöz kötődően a hallgatók a korábbi félévekben már foglalkoztak általános jogi 

ismeretekkel. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatás alapfogalmait, felépítését, az 

önkormányzati rendszert, valamint a kulturális és az oktatási igazgatás feladatait és formáinak rendszerét, 

ezen belül is a gazdasági folyamatokat, a pénzügyi tervezést, a projektek elszámolási rendszerét, azok 

alapvető pénzügyi és számviteli összefüggéseit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 4, 5, 9, 10. 

Tudás: A közigazgatás fogalma, helye az állami szervezetben. A közigazgatás szervezeti rendszere. Az 

önkormányzatok alapvető típusai. A helyi önkormányzatok feladata és hatásköre. A képviselő testület, a 

tisztségviselők, a polgármesteri hivatal. A helyi közszolgáltatás. Az oktatás és a kulturális igazgatás valamint 

a társadalmi-politikai berendezkedés összefüggései. A kulturális-oktatási igazgatás elvei és formái. A 

kulturális-oktatási igazgatás magyarországi szervezete és területei. A kulturális-oktatási igazgatás szervezeti 

formái és területei. A nem önkormányzati intézmény létrehozása. A képviselő testület, az oktatási bizottság, 

apolgármesteri hivatal képzéssel kapcsolatos feladata és hatásköre. A mikroökonómia, a pénzügy és a 

számvitel alapösszefüggéseinek alkalmazása a felnőttoktatási intézményekre. 

Attitűd/magatartás: A hallgató pontos és szakszerű anyagokat tud összeállítani, együttműködő, 

csoportmunkában dolgozik, jól kommunikál, rendelkezik a szükséges vezetői attitűddel.  

Képességek: A hallgató képes az adott környezethez alkalmazkodva az intézmény vagy vállalkozás 

irányítására, a pénzügyi és egyéb kapcsolódó gazdasági folyamatok elemzésére, ezek alapján cselekvési 

program kidolgozására. A külső szabályozás ismeretében képes irányítani a szervezet munkáját. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A közigazgatás rendszere, a törvényi szabályozás vonatkozó fejezetei. 

• A helyi szolgáltatási szféra működése, szabályozása, az önkormányzat feladatai 

• A költségvetés összeállítása, év végi és évközi ellenőrzése. 

• Pénzügyi terv készítése. 

• A számviteli törvény és a adózással kapcsolatos szabályok vonatkozó részei. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom:  

• Polónyi I. : Oktatásgazdaságtan. Budapest, Osiris, 2003. 

• Solt Katalin: Mikroökonómia Tri-Mester Tatabánya, 2001. 

• Magyar Közigazgatási lexikon. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2000  

• Paul A. Samualson / William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, KJK. 2000  

Tantárgy felelőse: Szabó József egyetemi docens, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Szabó József egyetemi docens, habil.,  

Kenyeres Attila, egyetemi tanársegéd 

 

  



 

Tantárgy neve: ANDRAGÓGIAI KUTATÁSOK GYAKORLATA Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A hazai és nemzetközi andragógia kutatások elméleti hátterének, és módszertanának megismertetése, 

alapvető technikák elsajátítása és gyakorlati alkalmazása során. a felnőttképzés területén szerzett 

tapasztalatok rendszerezéséhez szükséges eljárások megismertetése. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 3., 4., 6. 

Tudás: Ismerje az andragógia területén folyó aktuális kutatásokat; az alapvető és leginkább alkalmazott 

kutatási módszereket, alkalmazási területeket. A félév során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb 

hazai és nemzetközi, felnőttképzés témakörében folyó, illetve már lezárult, folytatott kutatásokkal.Röviden 

kitérünk a kutatások általános jellemzőinek összefoglalására, a történeti előzmények feltárására, valamint 

sorra vesszük azokat az országos kutatóintézeteket, fontosabb műhelyeket is, amelyek kifejezetten ilyen 

jellegű vizsgálatokat, kutatásokat folytatnak. 

Attitűd/magatartás:Megfelelő kritikai attitűd birtokában, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozása. 

Képességek: Képes legyen az andragógiai kutatás-módszertani eszközök önálló kiválasztására, 

alkalmazására, a vizsgált terület számára legalkalmasabb kutatási eszközök megválasztására. alkalmas 

legyen eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel kapcsolatos speciális 

problémák megoldásához. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Felnőttképzési kutatások elméleti megalapozása 

• Az aktuális felnőttképzési és szakképzési kutatások megismerése 

• A felnőttképzési kutatások alapvető módszereinek megismerése 

• A felnőttképzés területén folytatott kutatások tapasztalatainak rendszerezése, és következtetések 

levonása 

• Önálló kutatói munka gyakorlása 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kutatási terv benyújtása szemináriumi dolgozat formájában. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Basel Péter – Eszik Zoltán(szerk.:) A felnőttoktatás kutatása. [Felnőttoktatás, továbbképzés és 

élethosszig tartó tanulás sorozat 26. kötet] Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi 

Együttműködési Intézete, Oktatáskutató Intézet,2001 

• Maróti Andor – Rubovszky Kálmán – Sári Mihály (szerk.): A magyar felnőttoktatás története című 

konferencia dokumentumai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998 

• Palcsó Mária (szerk.): Andragógia az ezredfordulón. Budapest, Zsigmond Király Főiskola, 2004 

• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Kutatási füzetek 

Tantárgy felelőse: Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D., Juhász Erika 

tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

 

 

  



 
 

Tantárgy neve: CIVIL SZFÉRA ÉS FELNŐTTKÉPZÉS Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: Szeminárium 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy az alapképzésben szerzett nonprofit szektorra vonatkozó ismeretekre épülve a 

felnőttképzési szervezetek tevékenységét megismertesse a hallgatókkal. A cél a felnőttképzési célú civil 

szervezetek munkájának megismeréséhez és a nonprofit szervezetek gazdálkodásának, illetve szervezési- és 

vezetési folyamatainak irányításához szükséges korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 4, 7, 8, 9, 10. 

Tudás: Ismeri a hazai és nemzetközi nonprofit szektor oktatási területe fejlődését, fontosabb tevékenységi 

területeit, jellemzőit. Rendelkezik a hazai oktatási célú civil szervezetek alapításához, működtetéséhez 

szükséges ismeretekkel. Tájékozott a hazai felnőttképzési civil szektor programjait illetően. 

Attitűd/magatartás:Rendelkezzen olyan szemlélettel, amely magában foglalja az előítélet-mentességet, a 

szociális érzékenységet, valamint az egyéni és társadalmi érdekek összeegyeztetésének igényét az egész 

életen át tartó tanulás vonatkozásában. 

Képességek: Képesség a nonprofit szervezetek strukturális-működési rendjének és a szervezetek kulturális, 

jogi, közgazdasági értelmezésére. Képesség az oktatási célú nonprofit szervezetek szervezetalakítási, -

fejlesztési, -vezetési és jogi ismereteiben eligazodásra, szervezetalakításra, -fejlesztése, -működtetésre; 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A civil szféra társadalmi, gazdasági szerepe hazai és nemzetközi megközelítésben egyaránt. 

• Civil szervezetek a humánszolgáltatás területén. Oktatási célú civil szervezetek. 

• A felnőttképzési célú civil szervezetek helyzete hazai és nemzetközi megközelítésben. 

• A felnőttképzési célú civil szervezetek tevékenyégének jellemzése, működésének feltételei. 

• Jó gyakorlatok - felnőttképzési célú civil szerveztek programjai. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, teljesítésének feltétele egy önálló írásbeli munka készítése felnőttképzési 

cél szervezet és programja témakörben. 

 Kötelező és ajánlott irodalom: 

• S. Arapovics Mária: Felnőttképzési nonprofit szervezetek Magyarországon. Ráció, Budapest, 2008 

• Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest, 2005 

• Civil Éves Jelentés 2006-2007 Civil Szemle 1-2. szám 

• Henczi Lajos – Bertalan Tamás –Rettegi Zsolt: Felnőttképzési menedzsment. Perfekt, Budapest, 2005 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD, Juhász Erika 

tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

 

  



 

Tantárgy neve: OKTATÁSSZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK Kreditszáma: 4 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 4 

Előtanulmányi feltételek: Demográfia 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a nevelés- oktatás- és iskolaszociológiai kutatások tervezésének 

sajátos problémáival, a kutatási folyamatban megoldásra váró dilemmákkal és döntésekkel. A nevelés-

oktatás és iskolaszociológiai elméletek és kutatástörténet jelentős korszakainak, alkotóinak és alkotó 

műhelyeinek megismertetése, valamint az oktatásszociológiai elméletek kutatás-módszertani 

konzekvenciáinak bemutatása. Bevezetés az oktatáskutatás hazai és nemzetközi szakirodalmába és 

szaknyelvbe. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 1., 4., 6., 8. 

Tudás: Alapvető hazai és nemzetközi oktatásszociológiai kutatások megismerése. 

Attitűd/magatartás: A kutatás-módszertani ismeretek és a konkrét vizsgálati kérdések közötti összefüggések 

felismerésére való képesség, a neveléstudományi kutatások fő stratégiai kérdéseivel kapcsolatos 

döntéshozási képesség. Az oktatásügyi kutatásoknak az oktatási rendszerek fejlesztésében, jobb 

működtetésében és hatékonyabb irányításában való szerepével kapcsolatos pozitív attitűd.  

Képességek: A kutatói közösségekben való együttmunkálkodásra való hajlandóság és képesség kialakítása.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az oktatásszociológiai kutatástörténet tudományterületi összefüggései (társadalmi rétegződés, 

iskolapszichológiai diagnosztika, oktatásgazdaságtan) 

• Kutatások folyamatainak problémaközpontú tervezése 

• Az individuális és kontextus szemléletű adatgyűjtés mintavételi vonatkozásai  

• A nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek iskolai pályafutásának kutatási problémái 

• Közoktatási vizsgálatok, felsőoktatás- és felnőttoktatás-kutatás. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Kollokvium az előadás anyagából és a kötelező irodalomból. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Meleg Csilla: Iskola és társadalom I-II. Pécs, Dialog Campus, 2000 

• Kovács Zoltán–Perjés István ed.: Életvilágok találkozása. Az iskola külső és belső világának 

interdiszciplináris vizsgálata.Budapest, Aula Kiadó, 2002 

• Saha, Lawrence J. ed.: International Encyclopedia of theSociology of Education. Oxford, 

Pergamon, 1997 

• Tuijnman, Albert C. ed. International Encyclopedia of Adult Education and Training. Oxford, 

Pergamon, 1996 

Tantárgy felelőse: Pusztai Gabriella egyetemi tanár D.Sc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): : Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil 

 

  



 

  
Tantárgy neve: SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Gyakorlat 

A számonkérés módja: Gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy keretében megismerhetjük a külső-belső szervezeti kommunikáció fő formáit, az ehhez 

kapcsolódó kommunikációs technikáit. Részletesebben foglalkozunk a szervezeti konfliktusok megjelenési 

formáival, és azok hatékony menedzselésével, a szervezet előnyére fordításával, a szervezeten belül és 

szervezetek közötti érdekérvényesítés technikáinak feltérképezésére szervezeti lobbytervet készítenek 

kiscsoportokban, amelyeket meg is védenek 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A külső-belső szervezeti kommunikáció formái;  

• Kommunikációs technikák fejlesztése tréningmódszerrel;  

• Szervezeti konfliktusok és konfliktusmenedzsment;  

• Konfliktusoldó technikák fejlesztése tréningmódszerrel;  

• Érdekérvényesítési technikák szervezeten belül és szervezetek között;  

• Szervezeti lobbyterv készítése és megvédése kiscsoportos projektmódszerrel. 

 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

gyakorlati jegy 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Thussu, Daya Kishan (2018): International Communication. Continuity and Change. London, 

BloomsburyAcademic, ISBN 9781780932651 

2. Roskos-Ewoldsen, David R. – Monahan, Jennifer L. (2007): Communication and SocialCognition. 

Theories and Methods. London, Routledge, ISBN 9780805853551 

Ross, David (2007): Advocacy. Cambridge, Cambridge University Press, ISBN 9780521884761 

Tantárgy felelőse: Pusztai Gabriella egyetemi tanár D.Sc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): : Engler Ágnes egyetemi docens PhD, habil 

 

 

  



 

Tantárgy neve: KULTURÁLIS JOG Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: Előadás 

A számonkérés módja: Kollokvium 

A tantárgy tantervi helye (félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy célja: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az állam kulturális életben betöltött 

szerepével, a kulturális közigazgatás szabályaival, a kulturális jogok sajátosságaival, ezen kérdések hazai 

jogi hátterével az Alkotmányban és az egyes jogszabályokban. 

A félév folyamán a hallgatók bepillantást nyernek az általános szakigazgatási alapok vizsgálatát követően a 

Kulturális törvény és a kapcsolódódó végrehajtási rendeletek szabályainak rendszerébe, valamint a kulturális 

szakigazgatás világába.  

Részletesen foglalkozunk a rendezvényszervezés jogi hátterével, kitérve a kapcsolód legfontosabb 

jogszabályok mellett a GDPR, illetve szerzői jogi előírásokra is.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Általános szakigazgatási alapok I.  

• Általános szakigazgatási alapok II.  

• Kulturális alapjogok  

• Kulturális törvény 1. 

• Kulturális törvény 2. és végrehajtási rendeletei  

• Rendezvényszervezés jogi kérdései 1. 

• Rendezvényszervezés jogi kérdései 2.  

• Rendezvényszervezés jogi kérdései. GDPR 1.  

• Rendezvényszervezés jogi kérdései. GDPR 2. 

• Rendezvényszervezés jogi kérdései. Szerzői jog 1. 

• Rendezvényszervezés jogi kérdései. Szerzői jog 2 

• Kulturális élet jogi kérdései, munkajog 

• Kulturális élet jogi kérdései, munkajog  

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Írásbeli vizsga 

 

Értékelési szempontok: 

- Tanórai aktivitás (egyéni értékelés!):  

o tematikailag releváns, konstruktív megnyilvánulás 

o személyes tapasztalatok, önálló gondolatok megosztása 

o ésszerű érvelés 

o a feladatokban való érdemi részvétel 

- Írásbeli vizsga 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

Tantárgy felelőse: Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Takács-Miklósi Márta egyetemi adjunktus, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Művelődés- és oktatásgazdaságtan Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 60-40% (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja azoknak a legfontosabb vállalkozási szemléletmódhoz kacsolódó alapoknak, pénzügyi és 

számviteli ismereteknek az átadása, amelyek nélkülözhetetlenek egy vállalkozás vagy intézmény 

működtetéséhez. A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatás alapfogalmait, 

felépítését, az önkormányzati rendszert, valamint a kulturális és az oktatási igazgatás feladatait és 

formáinak rendszerét, ezen belül is a gazdasági folyamatokat, a pénzügyi tervezést, a projektek 

elszámolási rendszerét, azok alapvető pénzügyi és számviteli összefüggéseit.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A tantárgy jelentőségének, a képzésben való szerepének, követelményeinek ismertetése. 

Fontosabb fogalmak, értelmezési keretek tisztázása.  

• Közgazdasági elméletek 

• Az állam működése, a közigazgatás helye az állami szervezetben. Állami költségvetés Pénzügyi 

tervezés, a költségvetés összetétele 

• Az önkormányzati rendszer, az önkormányzatok működése. A kormányhivatalok.  

• Az intézmények finanszírozása, gazdasági működése, költségvetés készítése 

• Számviteli alapok, adózási ismeretek 

• Olvasóhét. A félévközi feladat teljesítése 

• Az oktatás és kulturális igazgatás rendszere, szervezetek, testületek. Munkaerő piaci 

összefüggések 

• Az intézmények és a nonprofit szervezetek adózása és a speciális számviteli szabályok 

• A nonprofit szervezetek gazdálkodásának vizsgálata, kontrolling, ellenőrzések 

• A szervezet irányításának gazdasági összefüggései. Vezetői informatikai rendszerek 

• Összefoglalás 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó ISBN: 9633891493 

• Keczer Gabriella (2013): Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek. Szeged SZTE JGYPK 

ISBN: 9789639927735 

• Mócz Dóra (2013): Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe. Ekonomickestudie – teória a 

prax. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, ISBN: 9788097125127 

• Andor György (2017): Üzleti gazdaságtan. Budapest, Akadémia Kiadó Zrt. ISBN: 

9789634540595 

• Fuchs, Christian (2015): Culture and economy in theage of socialmedia. Routledge, New York. 

ISBN: 9781138839311 



Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit, 

valamint a szervezés és irányítás elméleti alapjait és technikáit. 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 

Ismeri a kultúra gazdaságtanát. 

 

• képességei 

Képes a kultúraterjesztés és a közművelődés területén stratégiák kidolgozására, különböző szintű 

társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális igazgatási döntések előkészítésére, azok szakmai és nem 

szakmai közönség számára történő kommunikálására. 

Képes kultúraközvetítő vállalkozás létrehozására, kulturális szervezetek és projektek menedzselésére. 

 

• attitűdje 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

Rendelkezik a kulturális menedzsment összetett és előre ki nem számítható helyzetekben a változás- 

és a válságkezelés, a döntéshozás szemléletmódjainak ötvözésének technikájával. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést. 

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof Dr. habil. Polónyi István, egyetemi tanár,CSc 

habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szabó József, 

egyetemi docens, PhD habil. 

 

  



Tantárgy neve: Marketingmenedzsment Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 70-30%(kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: -- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja: a legfontosabb, a gyakorlatban is alkalmazható marketing és PR ismeretek elsajátítása, 

készségszintű ismerete, a szolgáltatás és oktatás marketingre jellemző igényfelmérés alapján a marketing 

mix kidolgozásának és ez alapján hatékony intézményi és rendezvényeket támogató marketing programok 

összeállításának elsajátítása. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

 

• A marketing helye és szerepe a társadalmi-gazdasági folyamatokban. Nemzetközi kitekintés. 

• A marketing helye és szerepe a szervezeten belül, főbb kapcsolódások a többi szervezeti 

egységhez és a szervezeti folyamatokhoz. 

• Az egyes szervezetek marketing-mix megoldásainak összehasonlítása. (Profitorientált, nonprofit, 

intézmény) 

• Szolgáltatásmarketing, fő- és kiegészítő szolgáltatások rendszere 

• Az árképzés lehetőségei, főbb irányok bemutatása 

• Értékesítési csatornák az oktatás és a szolgáltatások területén 

• Marketing cselekvési programok a vállalkozási és nonprofit szférában, a működés ellenőrzése. 

• A marketing és a PR intézményi lehetőségei, konkrét megvalósítási formái. 

• A belső PR működése a szervezeten belül, szervezeti kultúra. 

• A külső PR megoldási lehetőségei.ATL és BTL marketing, a gerilla-marketing megoldások. 

• Kommunikációs akciók kivitelezése 

• Speciális kommunikációs eszközök használata 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Kotler, Philip (2006): Marketing management. Budapest, Akadémia Könyvkiadó ISBN 963-05-

8345-3 

• Szabó József (2015): Kulturális marketing. Debrecen, Prokt Kiadó ISBN 9786158031301 

• Szabó József (2015): Kulturális marketing szöveggyűjtemény. Debrecen, Prokt Kiadó ISBN 978-

615-80313-1-8 

• Jony, Ive (2014): A zseni az Apple termékei mögött. Budapest, HVG Könyvek kiadó ISBN: 

9789633041659  

• Burnes, B. – Cooke, B. (2012): 'The past, present and future of organizationdevelopment: 

takingthelongview'. In: Human Relations, vol. 65., no. 11., 1395–1429. p. 

 

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 



Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 

Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő igények megjelenítésére, a látens és 

manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális mediációs folyamatok tervezésére, és élményt 

nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására. 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

Képes a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, esélyegyenlőségi, 

érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok felépítésére. 

 

• attitűdje 

Rendelkezik a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem 

számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés, a 

kultúraközi kommunikáció szemléletmódjainak ötvözésére. 

Alkalmazza a permanens innovációt a kreativitás, originalitás, flexibilitás, fluency elemeivel, a 

hatékony vezetést, a team-munkát és az önfejlesztést. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Képviseli szakmája érdekeit és érdemeit, azok mellett felelősségteljesen kiáll. 

Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Szabó József, egyetemi docens, PhD habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Kenyeres Attila 

Zoltán, óraadó oktató, PhD fokozatszerzésben 

 

  



Tantárgy neve: Szakterületi kutatások Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5.  

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal szakterületük különböző részterületeinek legfrissebb 

kutatásaival annak érdekében, hogy ezekről széleskörű és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, s egyben 

javuljon szakmai tájékozódó képességük.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: A kurzust elvégző hallgatók ismerik a társadalmi-gazdasági valóság kulturális folyamatait és megoldandó 

problémáit, a közösségi fejlesztés kialakulásának nemzetközi és hazai történetét és a közösségi fejlesztést 

meghatározó aktuális nemzetközi trendeket, az épített és szellemi kulturális örökség alapfogalmait. Ismeri a 

kulturális turizmus, a közösségi gazdaság alapjait, a kulturális alapú, helyi erőforrásokra alapozó gazdaságfejlesztés 

módszereit, a hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzésének, éltetésének, megújításának módszereit, a 

nyílt és zárt közösségi tereket, mint közösségi, közösségszervező tényezőket és az azokkal összefüggő alapvető 

térelméleti kérdéseket. Az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, az emberi erőforrás természetét az ezzel 

kapcsolatos elméleteket és irányzatokat. 

Attitűd/magatartás: A kurzust elvégző hallgatók szakterületük szakirodalmában hatékonyan tájékozódnak, 

megtalálják a legfrissebb kutatási eredményeket, s ezek tapasztalatait kritikai elemzéssel beépítik tudásukba, s 

tapasztalataikkal megismertetik környezetüket.  

Képességek: A kurzust elvégző hallgatók képesek az intézmények és települések felnőttképzési igényeinek 

feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására és az ehhez igazodó képzési kínálat meghatározására. Képesek a 

helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében felismertetni az önsegítő és önszervező helyi cselekvés, 

a részvétel, az épített és szellemi kulturális örökség felhasználásának fontosságát és lehetőségeit. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kultúrakutatások-típusai 

• A társadalmi-gazdasági környezet és a kultúra 

• Oktatáskutatások 

• Ifjúságkutatások 

• Felnőttképzési kutatások 

• A közösségfejlesztés a kutatások tükrében 

• Az épített és a szellemi kulturális örökség a kutatások tükrében 

• A kultúra megőrzése 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Kultúra és közösség folyóirat: 2014/2 sz. A Változó városok rovat tanulmányai. ISSN 0133-2597 

• Kultúra és közösség folyóirat: 2015/1. sz. A KULT-KÖZÖK c, rovat tanulmányai. ISSN 0133-2597  

• Székely Levente (szerk.) (2013): Magyar Ifjúság 2012. Bp., Kutatópont, ISBN 978 963 087 372 7 

Ajánlott irodalom: 

• Fehérvári Anikó (ed.) (2015): Snapshot of Hungarian Education 2014 Volume of Papers. Bp., 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 50-63 p., ISBN 978 963 682 943 8 

• Ferch Magda (szerk.) (2011): Az épített örökség védelmében. Bp., Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia, ISBN 978-963-88564-1-8 

• Kultúra és közösség folyóirat: 2015/4. sz., A magyar dokumentumfilm c. rovat tanulmányai. ISSN 0133-

2597 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN: 2416-2329 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 



  



Tantárgy neve: Hazai és nemzetközi kulturális intézményrendszer Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80-20% (kredit %) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: intézményrendszer 

eseteinek feldolgozása videofilmek, esetleírások, intézménylátogatások segítségével 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: -- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes és pontos információkkal rendelkezzenek a hazai kulturális 

intézményrendszerről, és legyenek nemzetközi összehasonlítási alapjaik. Ezáltal a tantárgy elősegíti a 

résztvevők szakmai munkájában a kulturális intézményrendszerben való elhelyezkedést, az egyes 

intézménytípusok munkájának megértését, az intézmények közötti kapcsolati hálók erősítését. 

 

Témakörök: 

• A hazai kulturális intézményrendszer a jogrendszer tükrében 

• Intézményi és közösségi színterek a hazai kultúrában (közművelődés, könyvtár, múzeum, 

levéltár stb.) 

• Az egyes hazai intézményi színterek jellemzőinek megismerése és elemzése videofilmek, 

esetleírások, intézménylátogatások segítségével 

• Kulturális intézményi és szervezeti minták Európában (a francia animációs modell és 

intézményei, az északi fesztiválközpontok, a közép-európai népfőiskolák kulturális 

tevékenysége, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal – Vajdaság, Muravidék, 

Felvidék, Kárpátalja, Erdély – tagjainak kultúraközvetítő színterei stb.) 

• Összehasonlító elemzések az egyes európai közösségi színterek és intézmények között 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Bellavics István (szerk.) (2000): Kulturális világjelentés – Kultúra, kreativitás, piac 1998. 

Budapest, Osiris Kiadó – Magyar UNESCO Bizottság 

• Sári Mihály (2007): A kultúra intézményrendszereinek történeti funkcionális változásai. Pécs, 

PTE FEEFI ISBN 978-963-642-160-1 

• T. Kiss Tamás – TiboriTimea (2013): Kultúrkapuk. Szeged, Belvedere Meridionale ISBN 978 963 

957 393 2 

• Kulturális Szemle folyóirat cikkei, ISSN 2416-2329 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

• tudása 

Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. 

Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. 

Ismeri a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok és 

projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit. 



Ismeri a kulturális szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos gazdasági és irányítási 

feladatokat. 

 

• képességei 

Képes a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés, az állami, piaci és nonprofit 

intézményeit és szervezeteit a tradíció és a fejlődés dialektikájában működtetni, fejleszteni, értékelni. 

 

• attitűdje 

Adaptív és rendszerszemléletű. 

 

• autonómiája és felelőssége 

Fontosnak tartja a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködést.  

Képviseli szakmája érdekeit és érdemeit, azok mellett felelősségteljesen kiáll. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Závogyán Magdolna, 

óraadó oktató 

 

  



Tantárgy neve: A felnőttképzés módszertana I. Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a hallgatók megismerjék az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, 

tanításának didaktikai elveit, módszertani hátterét; a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az 

ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások 

értékelésének elveit és módszereit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás:Ismeri a felnőtt tanulók, munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és 

továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló módszereket, motivációs technikákat. 

Ismeri a felnőttek tanulásának és tanításának módszertani alapjait. 

Attitűd/magatartás:Alkalmas a változó igényekhez igazodó, különböző felnőtt csoportokhoz kötődő tanulási 

helyzetekben kommunikációra, konfliktuskezelésre, a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és 

fejlesztésére. 

Képességek: Képes a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, 

felnőttképzési programok kidolgozására, a programok módszertani hátterének kialakítására.  

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A folyamatos tanulás intézmény háttere, szervezeti modellek 

• A felnőtt tanuló jellemzői, tanulás elvei, motívumai és akadályai 

• A felnőtt tanulás alapelvei és gyakorlata. Tanulási szükséglet, igény, cél. Tanulási módok, tanulási 

ciklus. A tanulási stílus - stratégia - módszer 

• Az individualizált tanulási megközelítések lehetőségei. A tanítás, mint képesség- és 

teljesítményfejlesztés 

• A tanítás, mint vezetés, az andragógiai vezetés különlegessége. Tanfolyamvezetés 

• Kompetenciaalapú programok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Falus Iván (2013): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti 

alapok a tanítás tanulásához. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó. 244-296. p. ISBN 978-963-19-5296-4 

• Kocsis Mihály (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In: Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az 

andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 113-142.p,. 

ISBN 963-9649-22-8 

• Maróti Andor (2005): Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában. In: Maróti Andor (szerk.): 

Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Bp., Nyitott Könyvkiadó, ISBN 963-86445-5-9 

Ajánlott irodalom: 

• Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. Szeged, SZTE JGYPK, ISBN 978-963-9927-

68-1 

• Faulstich, Peter – Rohlmann, Rudi (szerk.) (1997): A felnőttoktatás, mint szakma. Bp., Német 

Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, ISBN 963-04-9073-0 

• Henczi Lajos (szerk) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  



Tantárgy neve: A felnőttképzés módszertana II. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: szeminárium, 30 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: a hallgató megismeri a felnőttek tanulásának sajátosságaihoz alkalmazkodó szervezeti 

kereteket, a főbb felnőttképzés módszereket és ezek kiválasztásának szempontjait. A félév során a hallgató 

megismeri az egyes felnőttképzési módszerek típusait és ezek sajátos jegyeit, és a felnőttképzés speciális 

módszereit, valamint ezek alkalmazási lehetőségeit az egyes képzési programok során 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: 

Ismeri a felnőttképzésben is alkalmazott módszereket; a képzési tervek, óratervek összeállításának 

szempontjait; az előzetes tudás és kompetencia mérés módszereit és eszközeit. Ismeri a felnőttek tanulásának 

és tanításának módszertani alapjait. Ismeri a távoktatás, a blendedlearning és az e-learning eszköztárát és 

alkalmazási lehetőségeit. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas kellő szociális érzékenységgel, toleranciával és személyes felelősségvállalással 

fordulni az eltérő hátterű felnőttképzési csoportok felé. 

Képességek:Képes egyének, közösségek és település(rész)ek tanulási igényeinek feltérképezésére, az ehhez 

igazodó képzési kínálat meghatározására. Képes a felnőttoktatás és -képzés különböző színterein animátori, 

tanácsadói munkakörök ellátására. Képes a felnőtt tanulók, oktatók és a képzési folyamatban résztvevők 

igényeinek megfelelő képzési terv kialakítására; a felnőttképzés speciális célcsoportjainak sajátosságait 

figyelembe véve módszerek hatékony alkalmazására, felnőtt tanulói csoportok vezetésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Képzési tervek, óratervek összeállítása 

• Előadóközpontú módszerek megismerése (előadás, tanbeszélgetés, kerekasztal stb.) 

• Résztvevőközpontú módszerek megismerése (csoportmunka, projektmódszer, vita technika stb.) 

• Kompetencia- és készségfejlesztő gyakorlatok 

• Speciális felnőttképzési módszerek ismeretei (kooperatív tanulás,e-learning, coaching stb.) 

• A felnőtt tanulók ismereteinek feltárásához kapcsolódó módszerek. Mérés és értékelés eljárásainak 

ismerete 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom: 

• Cserné Adermann Gizella (2006): A felnőttek tanulásának, tanításának új, korszerű módszerei az 

élethosszig tartó tanulás aspektusából. In: Koltai Dénes – Lada László (szerk.): Az andragógia 

korszerű eszközeiről és módszereiről. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 85-104.p. ISBN 963-9649-

22-8 

• Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (2015): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Bp., Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet, ISBN 978 963 682 889 9 

• Juhász Erika (2009): Tréningek tervezése és szervezése. In: Henczi Lajos (szerk): Felnőttoktató. Bp., 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 328-332. p. ISBN 978-963-19-6798-2 

Ajánlott irodalom: 

• Juhász Erika – Pete Nikoletta (szerk.) (2013): Tréningek a tehetséggondozásban. Civil dimenziók 

2.Szeged-Debrecen, Belvedere Meridionale,ISBN 978-615-5372-09 

• Komenczi Bertalan (2009): Elektronikus tanulási környezetek. Bp., Gondolat Kiadó, ISBN 978-963-

693-157-5 

• Pete Nikoletta (2009): A tréning vezetése és a tréner. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): 

Nonformális – informális – autonóm tanulás. Felnőttnevelés, művelődés. [ActaAndragogiaeetCulturae 

sorozat 2. 2. szám] Debrecen, Debreceni Egyetem, 237-242. p., ISBN 978-963-473-407-9 

Tantárgy felelőse: Márkus Edina PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  



 

Tantárgy neve: Kompetencia alapú képességfejlesztés Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: szeminárium 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

A kurzus célja a kompetencia alapú oktatás és képességfejlesztés bemutatása gyakorlati feladatok alkalmazásával. 

A kurzus középpontjában a kulturális közösségfejlesztéshez kapcsolódó kompetenciák és azok fejlesztése áll. Célja 

a tudásátadás alapú oktatás és a kompetencia alapú fejlesztés megközelítéseinek bemutatása, az utóbbi gyakorlati 

alkalmazása a társadalmi élet, a munka és az élethosszig tartó tanulás kihívásaira adott válaszként. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri a az oktatás, képzés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati programok kidolgozásának 

lehetőségeit és azok menedzselését. Kompetenciáinak birtokában fel tudja térképezni az egyének, közösségek és 

település(rész)ek tanulási igényeit, valamint meghatározza az ehhez igazodó képzési kínálatot. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a felnőttképzési programok teljes körű megszervezésére, az egyes részfolyamatok 

végrehajtásához szükséges kompetenciákat mozgósítva elkötelezetten végzi feladatát. 

Képességek: Képes a felnőttképzési programok engedélyeztetésre, akkreditációra történő előkészítésére, valamint 

felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekben szakmai feladatok ellátására. 

Képes elektronikusan támogatott képzéssel kapcsolatos felületek, tartalmak és dokumentumok kezelésére, adatok 

rögzítésére. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Kompetencia fogalma, típusai, kulcskompetenciák 

• A kompetencia alapú oktatás, nevelés, képzés 

• Kompetenciák a humánfejlesztésben 

•  Képességek és készségek fejlesztésének gyakorlati lehetőségei 

• Kompetenciafejlesztési gyakorlatok 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve a 3-5legfontosabbajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (2015): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Bp., Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, ISBN 978 963 682 889 9 

• Németh Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Bp., Századvég Kiadó, 

ISBN 9639211311 

• Rakaczkiné Tóth Katalin (2009): A kompetenciafejlesztés gyakorlati kérdései. Bp., Szaktudás Kiadó Ház, 

ISBN 978-963-9935-34-1 

Ajánlott irodalom: 

• Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.) (2001): Tanulmányok a neveléstudományok köréből. Bp., Osiris 

Kiadó, ISBN 963 389 169 8 

• Sz. Tóth János (2009): A tanulás sokfélesége: kutatás a felnőttkori tanulás indítékairól és akadályairól. 

Bp., Magyar Népfőiskolai Társaság, ISBN 978-963-86375-4-3 

• Torgyik Judit (2013): A tanulás színterei felnőtt- és időskorban. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, ISBN 

9789639955387 

Tantárgy felelőse: Engler Ágnes PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 


