
Ikt. szám: BGGYK/3751/2(2020)(T-163) 

A 2017. szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő EGYÉB FELSŐFOKÚ végzettséggel rendelkező 
hallgatók KTHÜB Kreditátviteli Albizottság által automatikusan elismert tantárgyai a 

gyógypedagógia alapképzési (BA) szak nappali és levelező tagozatán 
(módosítva: 2020. szeptember 7-én) 

NAPPALI TAGOZAT 

Kódszám Modul/Tantárgy neve Kredit 
Óra-
szám 

Kötele-
zőség 

 Pedagógiai modul    

ANGY-ÁK-0014 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek1 2 20 KÖ 

ANGY-ÁK-0015 Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok1 2 20 KÖ 

  Tanításmódszertani modul       

ANGY-GYK-0049 
Testnevelés és sport, életvitel és gyakorlat 
műveltségterülettel kapcsolatos oktatás-módszertani 
ismeretek2 

2 20 KÖ 

ANGY-GYK-0050 Pedagógiai komplex vizsga3 1 0 KÖ 

  
Szakdolgozati és kutatásmódszertani ismeretek 
modul 

      

ANGY-SZD-0061 Szakdolgozat I. (Kutatásmódszertani alapozás)4,5 2 20 KÖ 

ANGY-SZD-0062 
Szakdolgozat II. (Kutatásmódszertani építkezés: a 
kutatási terv)4,5 

2 20 KÖ 

ANGY-SZD-0063 
Szakdolgozat III. (Szakdolgozati előmunkálatok: 
módszertani útkeresés)5 

   

ANGY-SZD-0064 Szakdolgozat IV. (A szakdolgozat elkészítése)5    

  További közös képzési kreditek       

ANGY-SZV Szabadon választható 12 120 KÖ 

  
Elismert kreditek összesen: 21 

    

     
LEVELEZŐ TAGOZAT 

Kódszám Modul/Tantárgy neve Kredit 
Óra-
szám 

Kötele-
zőség 

 Pedagógia modul    

ANGY-ÁK-0014 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek1 2 10 KÖ 

ALGY-ÁK-0015 Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok1 2 10 KÖ 

  Tanításmódszertani modul       

ALGY-GYK-0049 
Testnevelés és sport, életvitel és gyakorlat 
műveltségterülettel kapcsolatos oktatás-módszertani 
ismeretek2 

2 10 KÖ 

ALGY-GYK-0050 Pedagógiai komplex vizsga3 1 0 KÖ 

  
Szakdolgozati és kutatásmódszertani ismeretek 
modul 

      

ALGY-SZD-0061 Szakdolgozat I. (Kutatásmódszertani alapozás)4,5 2 10 KÖ 

ALGY-SZD-0062 
Szakdolgozat II. (Kutatásmódszertani építkezés: a 
kutatási terv)4,5 

2 10 KÖ 

ALGY-SZD-0063 
Szakdolgozat III. (Szakdolgozati előmunkálatok: 
módszertani útkeresés)5 

2 10 KÖ 

ALGY-SZD-0064 Szakdolgozat IV. (A szakdolgozat elkészítése)5 2 10 KÖ 

  További közös képzési kreditek       

ALGY-SZV Szabadon választható 17 85 KÖ 

  
Elismert kreditek összesen: 22 
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1Az ANGY/ALGY-ÁK-0014 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek és az ANGY/ALGY-ÁK-0015  
Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok kurzusokra vonatkozóan 

Automatikus tárgyelismertetésben részesülnek az alábbi felsőfokú oklevéllel rendelkező hallgatók: 

I. Bölcsészettudomány képzési terület: 
a. Pedagógia (BA) alapképzési szak  
b. Neveléstudományi (MA) mesterképzési szak; 

II. Pedagógusképzés képzési terület: 
a. tanító (BA) alapképzési szak 
b. konduktor (BA) alapképzési szak  
c. tanár (korábbi főiskolai szintű vagy osztatlan vagy mesterképzési) szak 
d. Óvodapedagógus (BA) alapképzési szak 

III. Társadalomtudomány képzési terület: 
a. szociálpedagógia (BA) alapképzési szak 
b. szociálpedagógia (MA) mesterképzési szak 

IV. PhD fokozat: Neveléstudomány tudományterület 

2Az ANGY/ALGY-GYK-0049 Testnevelés és sport, életvitel és gyakorlat műveltségterülettel 
kapcsolatos oktatás-módszertani ismeretek kurzusra vonatkozóan 

Automatikus tárgyelismertetésben részesülnek az alábbi felsőfokú oklevéllel rendelkező hallgatók: 

 óvodapedagógus 

 tanító 

 konduktor (óvodapedagógus vagy tanító specializáció) 

 testnevelő tanár 

3Az ANGY/ALGY-GYK-0050 Pedagógiai komplex vizsgára vonatkozóan 

Automatikus tárgyelismertetésben részesülnek az alábbi felsőfokú oklevéllel rendelkező hallgatók: 

V. Bölcsészettudomány képzési terület: 
a. Pedagógia (BA) alapképzési szak  
b. Neveléstudományi (MA) mesterképzési szak; 

VI. Pedagógusképzés képzési terület: 
a. tanító (BA) alapképzési szak 
b. konduktor (BA) alapképzési szak tanítói specializációval 
c. tanár (korábbi főiskolai szintű vagy osztatlan vagy mesterképzési) szak 

VII. PhD fokozat: Neveléstudomány tudományterület 

A felsorolásban nem szereplő felsőfokú végzettségek esetén egyedi kreditátviteli kérelem benyújtható a 
megfelelő tematikák csatolásával (részletek a Kari Kreditátviteli Albizottság Ügyrendjében olvashatók). 

4Az ANGY/ALGY-SZD-0061 Szakdolgozat I. és ANGY/ALGY-SZD-0062 Szakdolgozat II. kurzusra 
vonatkozóan: 

Automatikus tárgyelismertetésben részesülnek az alábbi szakokon végzett hallgatók: 

Képzési szint 
Tudományterület/ 

képzési terület 
Szak* 

Alapképzés 
(BA, BSc) 

bölcsészettudomány 

közösségszervezés 

pedagógia 

pszichológia 

gazdaságtudományok  
alkalmazott közgazdaságtan 

emberi erőforrások 

pedagógusképzés  

csecsemő- és kisgyermeknevelő  

konduktor 

óvodapedagógus 

tanító 

 

 

https://barczi.elte.hu/content/szabalyzatok.t.131?m=84
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Alapképzés 
(BA, BSc) 

társadalomtudomány 

kulturális antropológia 

szociális munka 

szociálpedagógia 

szociológia 

Mesterképzés 
(MA, MSc) 

Mesterképzés 
(MA, MSc) 

bölcsészettudomány 

andragógia 

beszédtudomány 

emberi erőforrás tanácsadó 

mentálhigiénés családtudományi és családterápiás 

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő 

neveléstudomány 

pszichológia 

társadalmi befogadás tanulmányok 

gazdaságtudományok  

családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana 

közgazdálkodás és közpolitika 

közgazdasági elemző 

regionális és környezeti gazdaságtan 

vezetés és szervezés 

jogi jogász 

orvos- és 
egészségtudomány  

általános orvos 

egészségpszichológia 

egészségügyi menedzser 

egészségügyi szociális munka 

komplex rehabilitáció 

pedagógusképzés  tanár 

társadalomtudomány 

humánökológia 

kisebbségpolitika 

kommunikáció- és médiatudomány 

közösségi és civil tanulmányok 

kulturális antropológia 

survey statisztika és adatanalitika 

szociális munka 

szociálpedagógia 

szociálpolitika 

szociológia 

társadalmi viselkedéselemzés 

* Korábbi képzési rendszerben szerzett szakképzettség esetén az itt felsorolt szaknak megfeleltethető szakok 

A felsorolásban nem szereplő felsőfokú végzettségek esetén egyedi kreditátviteli kérelem benyújtható a 
megfelelő tematikák csatolásával (részletek a Kari Kreditátviteli Albizottság Ügyrendjében olvashatók). 

5Az ANGY/ALGY-SZD-0061 Szakdolgozat I., az ANGY/ALGY-SZD-0062 Szakdolgozat II., az 
ANGY/ALGY-SZD-0063 Szakdolgozat III. és az ANGY/ALGY-SZD-0064 Szakdolgozat IV. kurzusra 
vonatkozóan: 

Automatikus tárgyelismertetésben részesülnek a PhD (minden tudományterület) fokozattal rendelkező 
hallgatók. 

https://barczi.elte.hu/content/szabalyzatok.t.131?m=84

