ALAPSZAKOK ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOK
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
1.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business
Adminisztration and Management)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA),
– szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési
szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business
Administration and Management
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. Képzési ág: üzleti
5. A képzési idő félévekben: 7 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből
az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági,
társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és
szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények
folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói
tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
végzettek ismerik:
– a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható
tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
– az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit,
tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
– a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének
alapelveit és módszereit,
– a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti
magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és
módszereket.
Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
végzettek alkalmasak:
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– a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök
betöltésére,
– a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való
alkalmazására,
– idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti
környezetben hatékonyan kommunikálni,
– a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre
tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az
alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
– önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
– a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez
kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel
menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó
üzleti ismeretek;
– társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit
EU, általános és gazdasági
pszichológia, filozófia;

jogi

ismeretek,

gazdaságtörténet,

szociológia,

– szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing
menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje,
döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá
választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a
szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást adó ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy
államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
2. KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: környezetmérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer
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3. Képzési terület: műszaki
4. Képzési ág: bio-, környezet- és vegyészmérnöki
5. A képzési idő félévekben: 7 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10
kredit;
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:15 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték: -.
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági
és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a
különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a
kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a
meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a
természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák
kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai
megoldásokat kidolgoznia a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok
ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a
környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv
ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és
csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére,
ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a
folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában
alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.
Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe
véve - képesek:
- környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára,
mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére,
- környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére
és a kárelhárításban való részvételre,
- vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre,
- víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálására,
- szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak
üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére,
- környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére,
kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,
- korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására,
- környezetvédelmi megbízotti, referensi stb. feladatok ellátására,
- környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való
részvételre,
- hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására,
- munkavédelmi feladatok megoldására,
- közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi)
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-

hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére,
oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre,
környezetvédelmi létesítményeket - víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes,
kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű stb. - üzemeltető szervezetekben
mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására,
az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások
irányítására.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 40–50 kredit
matematika (min.12 kredit), fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia;
– gazdasági és humán ismeretek: 16–30 kredit
közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció,
társadalomtudományi ismeretek;
– szakmai törzsanyag: 70–103 kredit
szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem;
földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések,
analitika, monitorozás; környezetvédelmi műszaki műveletek); környezettan [légkörtan
(meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem;
levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem;
sugárzásvédelem; természet- és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika;
környezetállapot-értékelés; környezetmenedzsment).
9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai
gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél,
vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó
gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
3. ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki (Civil Engineering)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: építőmérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Civil Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. Képzési ág: építőmérnöki és műszaki földtudományi
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5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
6.2 A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 46 kredit;
6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12
kredit; 6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:15 kredit;
6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 68 kredit;
6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik
alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok
ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló
megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A
jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt
gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően
szerezhető meg. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.
Alapfokozat birtokában az építőmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve
- képesek az elvégzett ágazatnak és szakiránynak megfelelően:
-

kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére,
egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési
munkákban,
az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
munkavédelmi feladatok megoldására.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve
- képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
- műszaki vezetői tevékenység végzésére,
- építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
- építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági
feladatok ellátására,
- településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok
területén.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 46–57 kredit
matematika (min.12 kredit), fizika, informatika, mechanika, építőipari kémia,
építőipari ábrázolás, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő
további természettudományos alapismeretek;
– gazdasági és humán ismeretek: 18–34 kredit
mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, jogi és
államigazgatási ismeretek, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő
további gazdasági és humán alapismeretek;
– szakmai törzsanyag: 80–118 kredit
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anyagismeretek, szerkezetek, geotechnika, közlekedési létesítmények, települési és
környezetmérnöki ismeretek, akadálymentesítés, vízi létesítmények, geoinformatika, az
intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét
képező ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai
gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél,
vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó
gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
4.

ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus (Pre-School Teaching)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
– szakképzettség:
a) óvodapedagógus
b) nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi
(horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigányroma képzési irányultságot]
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Pre-School Teacher,
b) Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian,
Slovenian, Roma) Pre-School Teacher
– választható szakirány: nemzetiségi óvopedagógus (Ethnic Minority PreSchool Teaching)
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető
minimális kreditérték: 10 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 32 kredit, legfeljebb
54 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 26 kredit
nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati
ismeretei legalább 6 kredit
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6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték: 9 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott
ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés
feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második
ciklusban történő folytatásához.
A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek
magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
– a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar
jellemzőit,
– a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
– Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
– az információs és kommunikációs technika használatához szükséges
eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozatot birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – az
óvodapedagógusok
a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
– ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés
összefüggéseit;
– ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
– ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
– ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált
személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését,
módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit;
– az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
– elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a
vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése
területén;
– ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
– tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és
gyakorlati kérdéseiben;
– ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
– az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek
biztosítására,
– óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
– kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére;
– problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
– pedagógiai döntésekre;
– előítéletmentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
– a családokkal való együttműködésre;
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– a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
– a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
– önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
– idegen nyelven alapszinten kommunikálni;
c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
– önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés, önmenedzselés
képességével; sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
–
gyermekés
emberismerettel,
gyermekközpontú
szemlélettel,
játszóképességgel,
– fejlett kommunikációs képességgel,
– társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással,
– az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos értékválasztási
képességgel;
– a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
– környezettudatos magatartással.
A nemzetiségi óvodapedagógusok a fentieken túl
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
– magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;
– ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;
– nemzetiségi óvodapedagógusként jellemzi őket a korszerű általános
műveltség, a társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és
feladatvállalás;
– ismerik az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható
nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat,
– korszerű ismeretekkel rendelkeznek a korai kétnyelvűség szakterületén;
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
– elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az
óvodás korú gyermekeket valamennyi nevelési területen magyar nyelven
nevelni, valamint a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni;
– korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére (néprajz,
történelem, zene, tánc stb.) alkalmazni tudják e tartalmak óvodás korban
történő elsajátíttatásának módszertani lehetőségeit.
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
– a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel,
jártasságokkal;
– a permanens művelődés igényével és képességével;
– az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, az erkölcsi
normák tiszteletével.
8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– alapozó ismeretek: 32-45 kredit
társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika
– szakmai törzsanyag: 110-140 kredit, ebből
a) szakmai elméleti modul: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi
nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és
módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana,
testnevelés és módszertana – 54-72 kredit, továbbá differenciált szakmai ismeretek
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felsőoktatási intézmény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl.: idegennyelv) –12
kredit;
b) speciális programok modul: 30-40 kredit
ba) választható programok (pl.: családpedagógia, inkluzív–integrált nevelés,
környezeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek– és gyógytestnevelés,
gyógypedagógia) – 15-18 kredit,
bb) nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség esetén továbbá: nemzetiségi
ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv – 30-40 kredit.
c) szakmai gyakorlati modul: 26-34 kredit.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges
készségek, képességek kialakítását segíti; olyan szervezeti és tevékenységformákat
biztosít, amelyek a tartalmilag és módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő
önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá.
A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és
egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő
tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani
stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.
A külső szakmai gyakorlat időkerete 8 hét. Az összes szakmai gyakorlaton belüli
kreditértéke 9 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
5. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: tanító (Primary School Teaching)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
– szakképzettség:
a) tanító,
b) nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német,
román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési
irányultságot]
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Primary School Teacher,
b) Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian,
Slovenian, Roma) Primary School Teacher
– választható szakirány: nemzetiségi tanító (Ethnic Minority Primary School
Teaching)
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3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6.1. Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető
minimális kreditérték: 10 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit,
nemzetiségi tanító szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább
6 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték: 12 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott
ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában
valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési
feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés
második ciklusban történő folytatásához.
A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1-6. osztályban a nemzetiségi
anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban magyar nyelven minden műveltségi terület,
valamint a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
– az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit;
– a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait;
– Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit;
– az információs és kommunikációs technika használatához szükséges
eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozat birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – a tanítók
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
– ismerik a társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és
funkcionális összefüggéseit;
– ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az 1-6. osztály nevelési,
oktatási
preferenciáit,
a
közoktatás
tartalmi
szabályozásának
dokumentumait;
– ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éves korosztály differenciált
személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését,
módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit; a
tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, az integrált és differenciált
oktatás eszköztárát;
– ismerik a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiai tényezőit, a 6-12
éves gyermekek sajátosságait;
– elsajátították azokat az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai ismereteket,
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amelyek az olvasás, írás alapkészségeinek a kialakításához szükségesek;
– rendelkeznek a matematika, a természettudományok alapoktatásához
szükséges korszerű ismeretrendszerekkel, összefüggésekkel, tantárgypedagógiai eljárásokkal;
– elsajátították a művészeti neveléshez (ének-zene, vizuális nevelés) szükséges
szakismereteket, a 6-10 éves gyermekek auditív és vizuális megismerő,
kifejező és alkotó képességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikai
eljárásokat;
– ismerik a technika-életvitel-háztartástan oktatásához szükséges ismereteket,
metodikai tudnivalókat;
– rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, a testi nevelés oktatásához
szükséges tudással, speciális tantárgy-pedagógiai eljárásokkal;
– ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó
követelményeit, tartalmi és metodikai összefüggéseit;
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
– az iskolai oktatás 1-4. osztályában – az idegen nyelv kivételével - valamennyi
műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint az 16. osztályban legalább egy kötelezően választott műveltségi területen az
oktató-nevelő munkára;
– az ismeretek önálló kritikus feldolgozására;
– a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok
megértésére és értelmezésére;
– idegen nyelven alapszintű kommunikációra;
– nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek
megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
– a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok
irányítására a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére;
– a 6-12 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az
alapkészségek és képességek kialakítására;
– előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre;
– a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására;
– a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre;
– önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő
készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek
segítségével alkalmassá válhatnak az iskolán belül felelősségteljes munkakör
vállalására;
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
– önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel,
minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel;
– társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással;
– a permanens művelődés igényével és képességével;
– az egyetemes emberi és nemzeti értékekkel, az erkölcsi normák tiszteletével,
az esztétikai értékek iránti fogékonysággal, környezettudatos magatartással;
– a fenntartható fejlődés igényelte felelősségérzettel;
– egészséges életvitellel;
– sikerorientáltsággal, ugyanakkor saját tevékenységük kritikus értékelésének
képességével;
11

– a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és a hatékony munkaszervezés
készségével;
– a másság elfogadásával, toleranciaképességgel.
A nemzetiségi tanítók a fentieken túl
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
– rendelkeznek magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal;
– ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;
– ismerik a 6-12 éves korosztály oktatása, nevelése során hatékonyan
alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és -fejlesztési
stratégiákat;
– rendelkeznek korszerű ismeretekkel a korai kétnyelvűség szakterületén;
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
– elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az
1-6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban
magyar nyelven minden műveltségi terület, valamint a nemzetiségi nyelven
oktatott tárgyak tanítására;
– rendelkeznek a nemzetiségi identitás kialakításához, elmélyítéséhez
szükséges gyakorlati készségekkel, jártasságokkal;
– korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére, képesek e
tartalmak 6-12 éves korban történő elsajátíttatására;
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
– korszerű nemzetiségi műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, közösségi
felelősségérzettel és feladatvállalással;
– az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, erkölcsi normák
tiszteletével.
8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
– alapozó ismeretek: 44-55 kredit
társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika
– szakmai törzsanyag: 160-175 kredit, ebből
a) szakmai elméleti modul: magyar nyelv, irodalom és tantárgy-pedagógiája,
matematika és tantárgy-pedagógiája, természetismeret és tantárgy-pedagógiája, énekzene és tantárgy-pedagógiája, vizuális nevelés és tantárgy-pedagógiája, technikaéletvitel-háztartástan és tantárgy-pedagógiája, testnevelés és tantárgy-pedagógiája – 8196 kredit; továbbá differenciált szakmai ismeretek a felsőoktatási intézmény egyedi
jellegét adó ismeretkörökből (pl. idegen nyelv, gyógypedagógiai alapismeretek és
gyermekvédelem, műveltségterületi vagy egyéb specifikáció) – 10-14 kredit;
b) kötelezően választható műveltségterületi modul: 36-42 kredit
ba) tanító szakképzettség esetén kötelezően választható műveltségi területek: magyar
nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, természetismeret,
ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika - életvitel - háztartástan, testnevelés
és sport – 21-25 kredit;
bb) nemzetiségi tanító szakképzettség esetén: nemzetiségi nyelv és tantárgypedagógia; nemzetiségi ismeretek és tantárgy-pedagógia; nemzetiségi irodalom,
gyermekirodalom – 36-42 kredit;
c) szakmai gyakorlati modul: 40-50 kredit.
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9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük
fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai
környezetben, fejleszti a speciális tanítói képességeket, technikai jártasságokat
biztosítja. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai,
csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai
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stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A nemzetiségi szakirányon a szakmai
gyakorlat nemzetiségi nyelven, nemzetiségi iskolában folyik.
A 8. félévben a hallgatók intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton
vesznek részt, melynek időkerete 8-10 hét, az összes szakmai gyakorlaton belüli
kreditértéke 12-14 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
6. CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and
Early Childhood Education)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a
szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood
Educator
3. Képzési terület: pedagógusképzés.
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító.
5. A képzési idő félévekben: 6 félév.
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.
6.1. A képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető kreditek minimális értéke: 10
kredit,
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10
kredit,
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit,
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és
nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig
terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és
fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai,
egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi,
érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését,
szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési
tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói
feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel
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rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
– az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit;
– a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait;
– Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit;
– az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat,
tudnivalókat.
a) az alapfokozat birtokában a csecsemő- és kisgyermeknevelők a képzés során az
ismereteket illetően bizonyították, hogy ismerik:
– a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőit, a testi és pszichés események érési,
fejlődési jellegzetességeit és a fejlesztés lehetőségeit,
– a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az
egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló
válaszokat, tényezőket,
– az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatait és az
egészséges fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális,
kommunikációs szokások kialakításának módszertani lehetőségeit,
– a művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra), a
gyermekfolklór és a játék személyiségfejlesztő hatását és ezeknek a nevelésifejlesztési célok elérését szolgáló formáit, módszereit,
– a csecsemő- és kisgyermeknevelői tevékenység jogi és közigazgatási kereteit, a
szakmai adminisztrációs teendőket,
– a három év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumait, a
családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentőségét,
– a szakma etikai szabályait,
– a szociális ellátórendszer működését és a szociális professzió alapjait,
– az elektronikus információs rendszereket,
b) az ismeretek alkalmazását illetően alkalmasak:
– holisztikus szemléletük birtokában a rájuk bízott gyermekek fejlesztési, nevelési,
gondozási (szükség esetén ápolási) feladatainak ellátására,
– a korai nevelés pedagógiai módszereinek alkalmazására,
– a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerésére, az esetleges eltérések
családi kontextusban történő értelmezésére és adekvát fejlesztési, nevelési,
tanácsadási módszerek meghatározására,
– jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre a kisgyermekkel, illetve a
gyermekeket nevelő családokkal,
– a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást segítő
más szakemberekkel való együttműködésre,
– az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésére,
– szakterületükön vezetői feladatok ellátására,
– szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a
gyermekgondozáson levő anyák számára,
– gyermekintézményben a gyermekek állapotának, szükségleteinek megfelelő
körülmények és feladatok meghatározására, illetve a csecsemő- és kisgyermek
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–
–
–
–
–
–
–

korosztály nevelési, fejlesztési feladatainak ellátására,
az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezésére,
biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció
feltételeit,
az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos beszoktatás
folyamatának megszervezésére és ezek feltételeinek megteremtésére,
a család támogatására a gyermek nevelésében, tanácsadói feladatok ellátására a
kisgyermekes
szülők
körében
egyéni
és
csoportos
tanácsadás,
foglalkozásvezetés formájában,
a csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentáció vezetésére,
a jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően a családokkal és a
gyermekkel kapcsolatos személyes adatok és információk kezelésére,
a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök,
eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek
célnak megfelelő kiválasztására és alkalmazására,
szóban vagy írásban a hatékony kommunikációra, legalább egy idegen nyelv
ismeretében az adott nyelvű szakirodalomban való tájékozódásra,

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
– megfelelő szakmai identitással, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok
felismerése, tudatos kezelése, önreflexió képességével
– megfelelő szociális és kommunikációs képességekkel,
– empátiával,
– egyéni döntéshozatali készséggel,
– személyes felelősségvállalással,
– alkalmazkodó képességgel,
– csoportmunkában való munkavégzés képességével,
– szakmaközi együttműködési képességgel,
– a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettséggel.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
alapozó ismeretek: 20-35 kredit
társadalomismereti, egészségtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogi és
igazgatási, valamint informatikai alapismeretek; a szakmai nevelői képességeket
fejlesztő alapismeretek;
szakmai törzsanyag: 120-140 kredit
a) általános szakterületi ismeretek: 70-80 kredit
– a 0-5 éves korosztályra és a családokra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai,
életvezetési elméleti ismeretek, gyakorlati munkaformák és módszerek. A főbb
fejlesztési területek és módszerek (beszéd- és játéktevékenység, ének-zene,
mozgásos és alkotótevékenységek, mese, vers, bábozás) ezek fejlesztési, és
pedagógiai diagnosztikai lehetőségei,
– a kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdései, a segítő beszélgetés, szakmai
kapcsolattartás,
– a családra, a családi szerepekre és a családdal való kapcsolattartásra vonatkozó
ismeretek,
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– társadalmi, szociálpolitikai, gyermekvédelmi alapismeretek,
– gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekgyógyászat,
gyógyszertan, ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné;

alkalmazott

b) differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit
– a korai fejlesztés módszerei; a spontán érés támogatása,
– környezeti hátrányok kiegyenlítése, multikulturális nevelés, szegregáció és
integráció,
– sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított
speciális korai fejlesztés intézményes segítése,
– a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családok és gyermeket várók felkészítése a
kisgyermeknevelés rendszerszemléletű kezelésére. Az egyéni és csoportos
tanácsadás módszereinek gyakorlása, szülőcsoportok foglalkozásainak a vezetése;
c) szakmai gyakorlat: 30 kredit
a szakmai gyakorlat magában foglalja: a képző intézményben végzett csoportos
gyakorlati foglalkozásokat; a képző intézmény által hallgatói csoportoknak szervezett
külső intézménylátogatásokat, a monitorozásokat; hospitálást egy vagy több
intézményben, a külső intézményben végzett egyéni tevékenységeket, a csecsemő- és
kisgyermekellátás alapvető feladatainak begyakorlására, egy választott speciális
területhez (pl. korai fejlesztéshez, egyéni és szülőcsoportos tanácsadáshoz) kapcsolódó
speciális ismeretek terepgyakorlata, az egyéni összefüggő külső terepgyakorlatot.
A gyakorlat szintjei:
– szakmai képességfejlesztés,
– tájékozódás az ellátó intézmények megismerésére,
– az ellátandó tevékenységek megismerése, laborgyakorlatok, előkészítő kisegítő
feladatok ellátása,
– önálló tevékenységek végzése terepen.
9. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
7. CSECSEMŐSZAKKÉPZÉS

ÉS

KISGYERMEKNEVELŐ

FELSŐOKTATÁSI

9.

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: csecsemő és kisgyermeknevelő
felsőoktatási szakképzés (Infant and Early Childhood Education at ISCED level 5)

10.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
- szakképzettségek: felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood
Educator Assistant

11.

Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
Besorolási alapképzési szak: csecsemő- és kisgyermeknevelő,
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti
munkakör(ök):
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5221
5229
8.

Gyermekfelügyelő, dajka
Egyéb személygondozási foglalkozású

A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek
száma: 120 kredit
6.1.
az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
6.2. az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév,
legalább 560 óra; részidős képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét),
legalább 240 óra;
6.3.
a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek
száma: 90 kredit;
6.4. a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma:
legalább 30 kredit.

A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb
követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

9.

10. A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelő
tevékenységet folytatni és nevelési módszereket alkalmazni az újszülött kortól 3
(legfeljebb 5) éves korig. Segítik e korosztály értelmi képességének fejlődését,
szocializációját, egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének fejlődését.
Képesek 0-3 (legfeljebb 5) éves korosztály körében fejlesztő, segítő tevékenység
végzésére, a gyermek egyéni szükségleteinek felismerésére. Felkészültek a gyermekek
napi ellátásában, gondozásában, nevelésében felmerülő feladatok megoldásárára, a
bölcsődei szakemberek közösségébe való beilleszkedésre, szakmai együttműködésre.
1.
1

2

A képzésben elsajátítandó kompetenciák
megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
7. a 0-5 éves korosztályra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai, életvezetési
elméleti ismeretek, gyakorlati munkaformák és módszerek;
8. a főbb fejlesztési területek és módszerek (beszéd- és játéktevékenység, énekzene, mozgásos és alkotótevékenységek, mese, vers, bábozás) szerepe és
lehetőségei a 0-3(5) éves gyerekek nevelésében;
9.
egészségnevelés, egészségfejlesztés, egészséges életmód;
10.
gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekbetegségek ismerete, a
tünetek enyhítésének lehetőségei és technikái;
11.
ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higénia;
12.
a családokkal való kapcsolattartás formái és módszerei;
13.
szakmai készségfejlesztés;
14.
a kisgyermeknevelés gyermekvédelmi aspektusai; egészségnevelés,
egészségfejlesztés; művészeti nevelés; integrált, inkluzív nevelés; alternatív
kisgyermekellátás;
jártasság, készség, képesség:
7. a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőinek, a testi és pszichés fejlődési
jellegzetességeinek és a fejlesztés lehetőségeinek ismerete;
8. a korosztály igényeinek, szükségleteinek, és az azokra adandó, szakmailag
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megfelelő, az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását
befolyásoló válaszok, tényezők ismerete;
az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatainak és az
egészséges fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális,
kommunikációs szokások kialakításának gyakorlati ismerete;
jártasság az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatainak
és az egészséges fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális,
kommunikációs szokások kialakításának ellátásában;
jártasság a csecsemő- és kisgyermek-nevelői tevékenység szakmai
adminisztrációs teendőiben;
jártasság a szociális ellátórendszer működésében és a szociális professzió
gyakorlatában;
tájékozottság a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni
ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködésben;
jártasság a gyermek környezetének kialakításában;
jártasság a gyermekcsoport életének szervezésében,
adekvát szociális attitűdök, empátia és kommunikációs képesség-rendszer,
szakmai elkötelezettség, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok
felismerése.
-

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti
közös modul: 15 kredit
a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30
kredit.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében bölcsődében végzett gyakorlat.
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