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1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 
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A kurzus címe:  

Szakmai gyakorlat 
Kurzuskód: 

PEDM-F39 
Kreditértéke 
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Az oktató neve, elérhetősége:  

Szőllősi Tímea, 

szollosi.timea@ppk.elte.hu 

 

Szak és szint  

Neveléstudományi MA 

 

A kurzus típusa: 

szeminárium  

 

Előfeltételek; a felvétel sajátos 

körülményei: 
Másodéves felsőoktatás-pedagógia 

szakirányos hallgatóknak 

Az értékelés módja  

minősítés 
Kontaktóraszám: 

10 óra 

Szakmai gyakorlat ideje:  

110 óra 

Az oktatás nyelve 

magyar 
Mely szak mintatanterve szerint 

kötelező? Neveléstudományi MA, 

felsőoktatás-pedagógiai szakirány 

Ajánlott félév: 
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A tanegységért felelős szervezeti egység neve 

Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ 

Tanév, félév: 2014/2015. tanév, őszi félév 

 

Sajátos oktatásszervezési körülmények:  
A kurzus alapját a felsőoktatási intézményekben vagy a felsőoktatás világához kapcsolódó (a 

felsőoktatás állami irányítását végző szervezetek, a felsőoktatás számára szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetek) szervezetekben megszervezésre kerülő terepgyakorlat képezi, amelynek 

minimum ideje 110 óra. A terepgyakorlat mellett a kurzus szerves részét képezi egy 

gyakorlatkövető szeminárium is. A terepgyakorlat a hallgató, a gyakorlati hely és a 

felsőoktatási intézmény közötti megállapodásra épül.  

 

A kurzus célja: 

A kurzus átfogó célja, hogy a felsőoktatás-pedagógia szakirány által kínált képzés minőségét 

a szakterület specifikus és transzferálható kompetenciák autentikus helyszíneken történő, 

gyakorlatba ágyazott fejlesztésének lehetőségével támogassa.  

A kurzus további célja, hogy a hallgatók szaktudásának fejlesztését a szakirány képzési 

tartalmai és a felsőoktatás világához kapcsolódó szervezeteknél szerzett tapasztalat, valamint 

az azokban termelődő tudás közötti kapcsolatépítéssel segítse. A kurzus további célja, hogy 

tevékenységeivel növelje a hallgatók felsőoktatási problémák megoldása iránti 

elköteleződését, karrier perspektívákat nyújtson számukra a felsőoktatásban vagy a 

felsőoktatás világához kapcsolódó szervezetekben.  

 

Tanulási eredmények, kompetenciák: 

Tudás/Ismeret 

 Ismeri a felsőoktatási intézmények vagy a felsőoktatás világához kapcsolódó szervezetek 

(a felsőoktatás állami irányítását végző szervezetek, a felsőoktatás számára 

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek) működését.  

 Érti a gyakorlati hely adott tevékenységeiben tükröződő szakmai természetű problémákat 

és azok hátterét.  

 Ismeri azokat a forrásokat, amelyek a gyakorlati helyen megjelenő feladat, probléma 

értelmezéséhez és megoldásához inputot nyújthatnak számára.  
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Képesség 

 Képes a felsőoktatás világának problémáit a felsőoktatási intézmények vagy a 

felsőoktatás világához kapcsolódó szervezetek tevékenységében értelmezni, elemezni, 

kritikusan értékelni és képes a specifikus problémahelyzetnek megfelelő megoldási 

alternatívákat kidolgozni.  

 Munkája során a szakterületének megfelelő szaknyelvet adekvátan használja.  

 A munkahelyi környezetben képes az eredményes kommunikációra és együttműködésre.  

 Képes tapasztalataira reflektálni és fejlődését értékelni, további tanulási célokat kitűzni.  

Attitűd, magatartás 

 Munkájában etikus magatartást tanúsít és elkötelezett feladatai iránt.  

 Nyitott az együttműködésre és elfogadja, hogy az eredményes feladatmegoldás feltétele a 

tudás másokkal való megosztása.  

 Pozitívan tekint a munkájára való tudatos reflexió lehetőségére, amelyben a fejlődésének, 

tanulásának zálogát látja.  

 

A kurzus tartalmai, témakörei: 

 A hallgatói tanulási tervek kidolgozása, egyeztetése 

 Az egyéni gyakorlatok során felmerült problémák egyeztetése 

 A hallgatói reflektív naplók megbeszélése 

 A hallgatói portfóliók összeállítása  

 A hallgatói félévzáró bemutatóra való felkészülés 

 

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek: 

 Terepgyakorlaton való részvétel 

 A terepgyakorlat megtervezése (tanulási célok, tevékenységek és feladatok, eszközök, 

források, ütemterv) 

 Megbeszélés 

 Reflektív napló vezetése 

 Tanulási portfólió összeállítása  
A tanulási portfólió javasolt elemei:  

∙ Tanulási terv 

∙ Reflektív napló 

∙ A gyakorlatkövető szeminárium keretei között keletkezett anyagok  

∙ A munkavégzés során kapott feladatokból keletkezett anyagok  

∙ Az oktatóktól a szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan kapott feladatok anyagai 

∙ Önértékelés 

∙ Intézményi és munkahelyi mentor értékelései 

∙ Egyéb (minden más kapcsolódó, a gyakorlat folyamán keletkezett dokumentum) 

 

A szakmai gyakorlat során kötelezően elvégzendő feladatok:  

 A szervezet/szervezeti egység alapdokumentumainak megismerése és ennek 

dokumentálása 

 Interjúkészítés az adott szervezeti egység vezetőjével  

 Interjúkészítés az adott szervezeti egység egy munkatársával 

 A hallgató által egy a gyakorlat során végzett feladat részletes dokumentációja 

 Egy azonos céllal működő külföldi szervezet munkájának megismerése  
 

 

Mérföldkövek:  

 Kurzusindító megbeszélés 
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o a félév tervezett ütemezése 

o célok 

o a kurzus teljesítésének feltételei 

o értékelés  

o tanulási tervek 

 Tanulási tervek véglegesítése 

 Gyakorlatkövető szemináriumi órák 

 Portfóliók leadása és véglegesítése 

 Bemutató 
 

A gyakorlat teljesítésének feltételei: 

 Tanulási terv egyeztetése és leadása 

 Reflektív napló rendszeres vezetés és leadása 

 Kötelező kontaktórákon való megjelenés és aktív részvétel 

 Portfólió leadása 

 Önértékelési lap leadása 

 A terepgyakorlat teljesítése 

 A foglalkoztató javaslata a gyakorlat elfogadására 

 

Értékelés: 

Az értékelés  

 a hallgatói portfólió 

 a hallgatói önértékelés 

 az intézményi és munkahelyi mentor értékelése és 

 a gyakorlatvezető javaslata  

alapján történik. 

 

Az értékelés háromfokozatú skálán történik:  

A hallgató a kurzus „kiválóan megfelelt (5)” minősítéssel zárja, ha:  

 Tanulási tervét a félév elején közösen egyeztetett határidőig megfelelő minőségben 

elkészítette és leadta 

 Reflektív naplóját megfelelő minőséggel rendszeresen vezette (a gyakorlat ideje 

alatt legalább hetente egyszeri bejegyzéssel) és a közösen egyeztetett határidőig 

leadta 

 Minden kötelező feladatot megfelelő minőségben teljesített 

 A kötelező kontaktórákon részt vett 

 Portfólióját a közösen egyeztetett határidőig leadta 

 Önértékelési lapját megfelelő minőségben a közösen egyeztetett határidőig leadta 

 A foglalkoztató javasolja a gyakorlat elfogadását 

 A gyakorlatvezető javasolja a gyakorlat elfogadását 

A feladatok „megfelelő minőségben” való teljesítése a kellő részletezettségű kifejtéseket és 

önreflexiós leírásokat foglalja magában.  

A hallgató a kurzust „megfelelt (2-4)” minősítéssel zárja, ha:  

 Tanulási tervét a félév elején közösen egyeztetett határidőig elkészítette és leadta 

 Reflektív naplóját rendszeresen vezette (a gyakorlat ideje alatt legalább hetente 

egyszeri bejegyzéssel) és a közösen egyeztetett határidőig leadta 

 Minden kötelező feladatot teljesített 

 A kötelező kontaktórákon részt vett 

 Portfólióját a közösen egyeztetett határidőig leadta 
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 Önértékelési lapját a közösen egyeztetett határidőig leadta 

 A foglalkoztató javasolja a gyakorlat elfogadását 

 A gyakorlatvezető javasolja a gyakorlat elfogadását 

A hallgató a kurzust „nem felelt meg (1)” minősítéssel zárja, ha:  

 Tanulási tervét a félév elején közösen egyeztetett határidőig nem készítette el és 

nem adta le 

 Reflektív naplóját nem vezette rendszeresen (a gyakorlat ideje alatt legalább hetente 

egyszeri bejegyzéssel) és/vagy a közösen egyeztetett határidőig nem adta le 

 Valamelyik kötelező feladatot nem teljesítette 

 A kötelező kontaktórákon nem vett részt 

 Portfólióját a közösen egyeztetett határidőig nem adta le 

 Önértékelési lapját a közösen egyeztetett határidőig nem adta le 

 A foglalkoztató nem javasolja a gyakorlat elfogadását 

 A hallgató nem javasolja gyakorlatának elfogadását 

 A gyakorlatvezető nem javasolja a gyakorlat elfogadását 

 

Javasolt olvasmányok:  
∙ Módszertár az egyéni szakmai gyakorlathoz – oktatók és hallgatók számára. Kézirat. 

∙ A kurzus online felületére feltöltött segédletek  

∙ A kontaktórákon történő megbeszélések és beszámolók alapján javasolt további 

szakirodalmak  
 

 

 

 

 


