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Átalakuló működési struktúra és 
képzési kínálat 

• Új működési struktúra a Karon 

• Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet 

• Kifutó képzések: Andragógia BA, Andragógus tanár MA 

• Megújuló képzés: Andragógia MA 

• Új képzések:  

Emberi Erőforrás Tanácsadó MA (2016) 

Közösségszervező BA (2017?) 

 

 

 



A gyakorlati képzés felépítése 

• BA-n nincs összefüggő gyakorlat  

• A gyakorlati órák száma és a gyakorlatok 

megvalósítása változó 

• BA II. év: szakmai orientáció 

• BA III. év: szakirányhoz kapcsolódóan 

• Csoportos vagy egyéni gyakorlat 

• MA II. év: összefüggő gyakorlat 

• Szektorálisan különböző gyakorlóhelyek 

• Együttműködési szerződés 

 

 



Általános jellemzők 

• Hektikus és kiszámíthatatlan a változó környezet miatt 

Gazdasági 

Jogi 

Társadalmi 

• Szerződéskötés rendje és a kurzusszervezés eltér 

egymástól 

• Személyes kapcsolatokra épül 

• Sok partner 

• Levelezősöknél probléma a gyakorlatszervezés 

 



Pozitívumok, erősségek 

• Egyéni igények figyelembe vétele 

• Lehetőség van rotációra, gyakorlóhely módosításra 

• Részletesen kidolgozott dokumentáció 

• Minden évben van felülvizsgálat, félév végén 

visszacsatolás 

• Hallgatók „szakmai munkát” végeznek 

• Sok hallgató a gyakorlóhelyen marad diákmunkára, 

gyakornoki munkára vagy rész- és főállású 

munkaviszonyban  

 

 



Stratégiai partnereink 

Stratégiai partnereinknél a hallgatók: 

 

• Komplex intézményeket ismerhetnek meg 

• Gyakorlati tapasztalatot szereznek 

• Tudásmegosztásban vesznek részt 

• Szakdolgozatíráshoz kapnak inspirációkat és kutatási 

ötleteket  

• Munkahelyet találhatnak  

 



Emberi erőforrás tanácsadó MA 
gyakorlati képzés partnerei 

 

 



Emberi erőforrás tanácsadó MA 
gyakorlati képzés jellemzői 

• Általános szakmai gyakorlat  

Intézmények, szervezetek és folyamatok 
megismerése a piaci, állami és nonprofit 
szektorban 

 

• Összefüggő gyakorlat 

Tanácsadási ismeretek alkalmazása, 
munkavállaláshoz szükséges kompetenciák 
fejlesztése 

 

 



Fejlesztési irányvonalak a 
gyakorlatok területén 

• Gyakorlat hallgatói dokumentációjának felülvizsgálata, 

szükség esetén módosítása 

• Papírízű gyakorlat helyett személyes kapcsolattartás és 

jelenlét, szorosabb együttműködés 

• Partnereink aktív bevonása más területekre is 

Szakmai nap 

Közös pályázatok, workshopok, konferenciák 

Képzésfejlesztés 

• Folyamatszabályozás kialakítása 

• Tájékoztatási és szervezési időintervallumok rövidítése 



Köszönöm a figyelmet! 

 

acs.aniko@ppk.elte.hu  
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