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Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth's 

A kollégium székhelye :Palackého 1, 811 02 Bratislava 

Az egyetem azonosító száma 31821979 

A kar neve Szabadonálló munkahely bl. L. Batthyány-Strattmann Gabčíkovo 

 
A főiskola tanulmányi programot jóváhagyó szerve: a programtanács. 

A tanulmányi program jóváhagyásának vagy módosításának időpontja: 2022.01.10. 
A programleírás utolsó módosításának dátuma: 
Hivatkozás a főiskola által a tanulmányi program legutóbbi időszakos értékelésének eredményeire: 
Programtanács - 10.01.2022 https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 

1. Alapvető adatok a tanulmányi programról 
a) A tanulmányi program neve és száma a tanulmányi programok nyilvántartása szerint. 

 
Kód: 163585, UIPŠ kód: 7761T39, Tanszék: Szociális 
munka Link: 
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/163585 

 
 

b) Felsőfokú végzettség és a végzettség ISCED-F kódja. 
 

Osztály: második 
ISCED-F kód: 092 Szociális gondozás 
767 - Mesterképzés az egyetemeken - folytatás az alapfokozat megszerzése után 

 

c) A tanulmányi program helye(i). 

 

Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth's 

 
d) Annak a tanulmányi területnek a neve és száma, amelyen a szak felsőfokú végzettséget eredményez, vagy két olyan tanulmányi 

terület kombinációja, amelyen a szak felsőfokú végzettséget eredményez, a tanulmányi terület(ek) ISCED-F kódjai. 

 

ISCED-F kódok: 
092 Szociális ellátás 
0920 Társadalombiztosítás nincs tovább meghatározva 
0921 Idősek és fogyatékkal élő felnőttek gondozása 
0922 Gyermekgondozás és ifjúsági szolgáltatások 

0923 Szociális munka és tanácsadás 
0929 Máshová nem sorolt társadalombiztosítás 
0988 Interdiszciplináris programok és képesítések az egészségügy és a szociális ellátás területén 

 
 

e) A tanulmányi program típusa: tudományos orientációjú, szakmai orientációjú; fordítás, kombinált fordítás (a képesítések 
megjelölésével); tanár, kombinált tanári tanulmányi program (a képesítések megjelölésével); művészeti, mérnöki, doktori, szabályozott 
szakmára való felkészítés, közös tanulmányi program, interdiszciplináris tanulmányok. 

 
Szakmailag orientált 

 
f) Elnyert tudományos fokozat. 

 
Mester (szociális munka 7761) 

 
g) Tanulmányi forma. Külső 

 
h) Közös tanulmányi programok esetén az együttműködő felsőoktatási intézmények és annak meghatározása, hogy a hallgató melyik 

felsőoktatási intézményben milyen tanulmányi kötelezettségeket teljesít (a felsőoktatási törvény 54a. §-a). Nem alkalmazható 

i) Nyelv vagy nyelvek, amelyen a tanulmányi program folyik Magyar 
j) A tanulmányok szokásos időtartama tanévekben kifejezve. 3 év. 
k) A tanulmányi program kapacitása (tervezett hallgatói létszám), a jelentkezők tényleges száma és a hallgatók száma. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/163585
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Acad. Év A hallgatók tervezett száma A pályázók száma Az összes diák száma. Mgr. 

2020/2021 20 17 33 

2021/2022 20 16 35 

 

 
2. Diplomás profil és tanulási célok 
a) A főiskola a tanulmányi program tanulási céljait a hallgatónak a tanulmányi program befejezésekor meglévő kompetenciáiként és a főbb 

tanulási eredményekként írja le. 
 

A diplomások széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a szociális munka elméleteiről, módszereiről és formáiról a klienscsoportokkal végzett 
közvetlen szociális munkában, valamint a szociálpolitika elméleti koncepcióiról az értékelés szintjén. A hallgató ismeri a szociális munka egyes 
klienscsoportjainak jellemzőit és sajátosságait, és jó ismeretekkel rendelkezik a szociális munka kutatási módszertanáról és statisztikáiról. 
Ismeretekkel rendelkezik a szociális munka felügyeletéről, irányításáról, vezetéséről és tervezéséről. Tudja ajánlani a szociális munka 
gyakorlatában és kutatásában alkalmazott jelenlegi problémamegoldási megközelítéseket, és állást tud foglalni a szociális munka során végzett 
tevékenységekkel és folyamatokkal kapcsolatban. 

 
A végzett szakember képes megtalálni, megszólítani, együttműködésre motiválni és önállóan felmérni az ügyfél/ügyfelek élethelyzetét az adott 
csoport sajátosságai és szükségletei tekintetében, valamint meghatározni élethelyzetük szociális kockázatának mértékét, megtervezni, 
kiválasztani és alkalmazni a megfelelő munkamódszert a beavatkozási szakmai tevékenységéhez, és értékelni a nyújtott segítség 
hatékonyságát. Képes ajánlásokat, eljárásokat megfogalmazni a társadalmi problémák megoldására, valamint projekteket tervezni és 
végrehajtani azok megoldására. Tudja azonosítani a szociálpolitika elméleti koncepcióinak jelentőségét a szociális munka szakmai 
gyakorlatában. Képes szociális munka kutatásokat tervezni és végezni, valamint a szupervíziót a szakmai fejlődés eszközeként használni. 

 
A végzettek végezhetnek szociális tanácsadást, szociális rehabilitációt, krízisintervenciót, szociális értékelést, szociális munkát egyénekkel, 
szociális munkát családokkal, szociális munkát csoportokkal és szociális munkát a közösséggel. Felkészült a kiszolgáltatott csoportok érdekeinek 
képviseletére és előmozdítására. Szakmai kommunikációs és irányítási készségekkel rendelkezik a vezetői feladatok ellátásához. Etikusan jár el 
a szociális munka gyakorlása során. Képes munkacsoportokat vezetni, koordinálni és irányítani a szociális szolgáltatások, a gyermekek szociális 
védelme és a szociális jólét, a súlyos fogyatékossággal élők kompenzációja, az állami szociális támogatás, az anyagi rászorultságban való 
segítségnyújtás és a foglalkoztatási szolgáltatások területén végzett tevékenységeket, valamint erősíteni a szakmaközi és szakmaközi 
együttműködést. Kritikusan reflektál a szakmai gyakorlat tapasztalataira. Rendelkezik innovatív gondolkodással, és felkészült arra, hogy saját 
elemzésének és tanulmányainak eredményeit szakmai közönség előtt bemutassa, akár idegen nyelven is. 

 

A szociális munka tudományos diszciplínája megváltozott a Bc. A mesterképzésben a tanulmányok inkább a szociális munka elméleteire, más 
humán tudományokra és hazai sajátosságokra (pl. a marginalizált roma közösségekhez való viszony stb.) támaszkodnak. A hallgatók a 
kutatásból, konferenciákból és más szakmai rendezvényekről is szereznek ismereteket, figyelemmel kísérik az ország kulturális és politikai 
életét, a helyi közösségek sajátosságait, amelyekben élnek, és tájékozódnak az olyan tudományos adatbázisokban, mint a WoS vagy a Scopus. 
A mesterképzés több pilléren nyugszik: 

1. Az aktuális, érvényes és megbízható tudományos ismereteken alapuló oktatás. 
2. Lehetőség biztosítása a hallgatók számára a megszerzett ismeretek kritikus értékelésére és a kutatási készségek elsajátítására. 
3. A diákok bevonása a kutatásba, 
4. Olyan szakmai gyakorlatok felajánlása, ahol a szociális szolgáltatások minőségi szabványait alkalmazzák. 
5. A hallgatók támogatása a szociális munka gyakorlatának minőségét a gyakorlat során értékelő készségek elsajátításában és 

fejlesztésében. 
 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
b) A főiskola jelzi, hogy a diplomások a végzés időpontjában milyen foglalkozásokra készülnek fel, és a tanulmányi program milyen 

lehetőségeket rejt magában a diplomások elhelyezkedése szempontjából. 
 

Szociális munkás 
219/2014. sz. törvény a szociális munkáról, valamint a szociális és családügyi területen végzett egyes szakmai tevékenységek végzésének 
feltételeiről, továbbá egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről - 5. § (1) a) pont. 

 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

c) Az érintett külső érdekelt felek, akik nyilatkozatot vagy kedvező véleményt adtak arról, hogy a megszerzett képesítés megfelel-e a szakma 
gyakorlására vonatkozó ágazatspecifikus követelményeknek. Nem alkalmazható 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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3. Alkalmazhatóság 
a) A tanulmányi programban végzettek foglalkoztathatóságának értékelése. 

 
A szociális munka mesterképzési szakon végzettek a szociális munka gyakorlatának minden szintjén és területén elhelyezkednek szociális 

munkásként, szociális tanácsadóként, közvetítőként és vezetőként a szociális intézményekben. Dolgozhatnak a központi államigazgatási 

szervek (a Szlovák Köztársaság Munkaügyi és Szociális Minisztériuma, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, a Szlovák Köztársaság 

Migrációs Hivatala és mások), a helyi önkormányzatok és a megyei oktatási intézmények osztályain. A mesterképzésben végzettek szociális 

munkásként helyezkedhetnek el államigazgatási intézményekben, helyi önkormányzatoknál, szociális szolgáltató intézményekben, a 

Bevándorlási Hivatal intézményeiben, a gyermekek szociális és jogi védelmét és a szociális gondnokságot ellátó intézményekben, büntetés- 

végrehajtási és börtönintézményekben, átnevelő központokban és egészségügyi intézményekben. 

Vezetőként dolgozhatnak szociális szervezetekben, közigazgatásban, szociális gazdaságban, irányító és ellenőrző intézményekben, valamint 
nemzetközi intézményekben, mint például az UNICEF, UNHCR stb. Aktívan részt vehet a szociálpolitika és a szociális jogszabályok 
kidolgozásában, elemzőként és kutatóként a helyi, nemzeti vagy nemzetközi szintű szociális problémákkal foglalkozó intézményekben. A 
szociális munkások a mentális egészségügy területén az egészségügyi intézményekben vagy a mentális betegségben szenvedők 
rehabilitációjában (klinikai szociális munka), iskolákban, kórházakban, magánvállalatoknál vállalati szociálpolitikai döntéshozóként vagy a 
kutatásban és az oktatásban is találnak munkát. A harmadik szektor szervezetei és a közösségi gondozásban különösen jól alkalmazható. A 
profesia.sk szerint a szociális munka az első öt legkeresettebb szakma között volt. 

 
A szakmai gyakorlat során a hallgatóknak szakmai felügyeletet is biztosítunk a Szlovák Köztársaság Munkaügyi és Szociális Minisztériumának 
listáján (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2019.pdf) szereplő felügyelők révén. 
A minőségi szakmai gyakorlat biztosítása érdekében a ESJF Szent Erzsébet együttműködési megállapodást kötött a skálicai MUDr. Pavel Blaha 
Ápolási és Szociális Munka Intézet javaslatára. 
a praxuj.sk platformmal, amelyen keresztül a hallgatóknak szakmai gyakorlatot is biztosítunk a szakterületükön. A minőségi gyakorlat segíti 
hallgatóinkat abban, hogy elsajátítsák a gyakorlati elhelyezkedéshez szükséges készségeket, és növeli a munkaadók keresletét a végzett 
hallgatóink iránt. A szociális munka területén végzettek általános elhelyezkedése a www.uplatnenie.sk oldalon is nyomon követhető: 
Linkek: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty=&field=7761R00&year=2019 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
 

b) Alternatívaként sorolja fel a tanulmányi program sikeres 
végzőseit. PhDr. Valéria Parastiová 

Mgr. Takács Ernest 
Ing. Mgr. Pongrácz Koloman 

 

c) A munkáltató értékelése a tanulmányi program minőségéről (visszajelzés). 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnotenieabsolventovVZaSPzamestnvatemi.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

4. A tanulmányi program felépítése és tartalma 
a) A kollégium a tantervben leírja a tantervek kialakításának szabályait. 

 
A szociális munka mesterképzés a felsőoktatás második szintje, amely intenzív és alkalmazott képzés. A tartalom a társadalomtudományok és a 
szociális munka tudományos és módszertani koncepcióján alapul. A képzés a Szociális Munka Iskolák Nemzetközi Szövetsége (IASSW), a 
Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) ajánlásainak, az Európai Unió iránymutatásainak, valamint a pozsonyi Szent Erzsébet 
Szociális Munka Iskola szakmai és értékorientációjának megfelelően történik. 

 

A szociális munkaoktatás második ciklusának célja, hogy a végzettek elsajátítsák azokat a szakmai ismereteket, gyakorlati készségeket és 
kompetenciákat, amelyekkel képesek javítani a kliensek szociális működését, képesek közösségi tervezést végrehajtani, aktívan befolyásolni a 
szociálpolitikát, és kompetensek legyenek a vezetői tevékenységekben. A végzettek a szociális munka tudományos kutatási módszereiben is 
jártasak, olyan mértékben, hogy képesek a tudományos ismereteken alapuló gyakorlatot folytatni és kritikusan reflektálni rá. Tanulmányaik 
során a diplomások elsajátítják a következőket: 

 

Szakértői tudás 
- a szociális munka elméletének és módszereinek mélyebb ismerete és megértése, amelyek szükségesek a szociális munka klienseivel 

folytatott rendszerszintű, átfogó és holisztikus szociális munka gyakorlatához, különösen az életminőségük megerősítéséhez, 
lehetővé tételéhez és javításához; 

- Az alkalmazott szociálpolitika rendszerszintű eszközeinek megértése a sajátos területeken, amelyek szükségesek a társadalmi 
kohézió, a társadalmi fejlődés és a társadalmi változások megvalósításának elősegítéséhez a társadalomban; 

- A szociális kutatás módszertanának ismerete és a szociális munka sajátosságainak megértése; 
Gyakorlati készségek. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2019.pdf
http://www.uplatnenie.sk/
https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=724000000&faculty&field=7761R00&year=2019
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnotenieabsolventovVZaSPzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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- A szociális munka módszereinek, technikáinak és módszertanának alkalmazása a szociális kliensek valamennyi célcsoportjával végzett 
közvetlen munka során, különös tekintettel a csoportokra, a közösségekre, az idősekre, a betegekre, a társadalmi-gazdasági 
problémákkal küzdő személyekre, valamint a börtönben vagy fogva tartásban lévő személyekre és a szabadulásuk után; 

- Képesség nagyszabású integrált megoldások tervezésére, végrehajtására és fenntartására, amelyek a makro-, mezo- és 
mikrokörnyezetben a problémákat meghatározó tényezőket is magukban foglalják; 

- Képesség az interdiszciplináris és multidiszciplináris együttműködésben, a csapatirányításban, a humán erőforrásokban, a szociális 
szolgáltatási létesítményekben és a társadalmi szervezetekben; 

- A szociális munka területén kutatásokat végez és koordinál, aktívan szerez új ismereteket és információkat, integrálja és alkalmazza 
azokat a szociális munka területének fejlesztése érdekében, valamint képes kritikus ítélőképességgel bírni; 

Kompetenciák 
- a csoportok és csapatok vezetéséhez és segítéséhez szükséges szociális kompetenciák, speciális szociális tanácsadás, szociális 

intézmények vezetése; 
- a szociális munka és a szociálpolitika területén felmerülő feladatok megoldásának folyamatáról és eredményeiről szóló információk 

megfogalmazásának képessége, a kommunikáció képessége. 
szakmai nézetek megvitatása szakértőkkel és a szociális munka bemutatása a nagyközönségnek; 

- a kutatási és projektmunka során felmerülő problémák saját megoldásának megtalálása és bemutatása. 
 

b) A főiskola a tanulmányok során minden egyes szakirányhoz ajánlott tanulmányi terveket készít. 
 

A hallgatók választható kurzusok felvételével testre szabhatják tanulmányi tervüket, feltéve, hogy megfelelnek a tanulmányaik egyéb 
követelményeinek. 

 
c) A tanterv általában a következőket tartalmazza: 

- a tanulmányi program egyes részei (modulok, kurzusok és egyéb releváns tantervi és tanórán kívüli tevékenységek, feltéve, hogy 
hozzájárulnak a kívánt tanulási eredmények eléréséhez és krediteket eredményeznek) a kötelező, kötelezően választható és 
szabadon választható kurzusok struktúrájában, 

- a tanulmányi programban az adott tanulmányi útvonal (szakirány) profil tantárgyai, 
- minden egyes oktatási rész/tantárgy esetében meghatározza a tanulási eredményeket és a kapcsolódó kritériumokat, valamint az 

értékelésükre vonatkozó szabályokat, hogy a tanulmányi program valamennyi oktatási célkitűzése teljesüljön (ezek csak a 
Tanulmányi Tájékoztatóban a Tanulási eredmények és a Tanfolyam teljesítési követelményei részben adhatók meg), 

- előfeltételek, alapfeltételek és ajánlások a tanterv kidolgozásakor, 
- a tanterv/tantárgy egyes oktatási részeire vonatkozóan határozza meg az alkalmazott oktatási tevékenységeket (előadás, 

szeminárium, gyakorlat, záródolgozat, projektmunka, laboratóriumi munka, szakmai gyakorlat, terepgyakorlat, szakmai gyakorlat, 
államvizsga és egyéb, vagy ezek kombinációja), amelyek alkalmasak a tanulási eredmények elérésére, 

- az oktatási tevékenység megvalósításának módját - nappali tagozatos, távoktatásos, kombinált (a tanfolyami tájékoztatókkal 
összhangban), 

- a tanfolyam tanterve/ tantervei, 
- a tanuló munkaterhelése ("terjedelem" az egyes tantárgyak és tanulási tevékenységek esetében külön-külön), 
- az egyes szakaszokhoz rendelt kreditek az elért tanulási eredmények és a kapcsolódó munkaterhelés alapján, 
- az alanyt (vagy partnerszervezetet és személyt) biztosító személyt, elérhetőségekkel együtt, 
- a tantárgy tanárai (vagy a partner szervezetek és az érintett személyek) (a tantárgy IL-ben is szerepelhet), 
- a képzés helyszíne (ha a tanulmányi program több helyszínen zajlik). 
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Szociális munka 

Szociális munka, 1. évfolyam, ZS, Mgr. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA 
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

A csoporttal végzett szociális munka 
módszerei 

6 P 2/2 PhDr. Beáta Áčová, PhD.  

MUDr. Sarközy Klára 

Alkalmazott szociálpolitika 6 P 2/0 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

MUDr. Sarközy Klára 

 

Szociális munka a migránsokkal 
 

4 
 

P 
 

2/0 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., 
MHA, MBA, I-P IGIP 
Ladislav Bohuniczky bíró úr 

 

Kutatási módszertan 3 P 1/1 PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH  

Mgr. Lea Podhradská 

 
Szervezetelmélet és csapatmenedzsment 

 
2 

 
V 

 
1/1 

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 
Ing. Adriana Vassová, PhD. 
PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, LL.M. 

 

Közvetítés 2 V 0/1 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 
Mgr. Mészáros Krisztina 

Államháztartás és biztosítás 2 V 
 Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Ing. Adriana Vassová, PhD. 
 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 25     
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Szociális munka, 1. év, LS, Mgr. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA 
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

Szociális munka elmélet 6 P 2/2 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, 
PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 

 

PhDr. Helena Laczová 

Szociális tanácsadás 4 P 2/0 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, 
PhD. 
MUDr. Sarközy Klára 

 

Krízisintervenció 
 

3 
 

P 
 

1/1 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., 
MBA 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

Az alkalmazott statisztika alapjai 2 P 2/0 PhDr. Anna Árpová, PhD.  

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

SPV - tanácsadás, tanácsadási készségek 3 P 0/3 36 h. PhDr. Erich Schlesinger  

Mgr. Mészáros Krisztina 

 

Foglalkoztatási politika 
 

3 
 

P 
 

2/0 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 
MUDr. Sarközy Klára 

 

Szakmai gyakorlat (ügyféllel való 
munka felügyelet mellett) 

2 P 1/1 
doc. PhDr. František 
Radi, PhD. 

doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 

Mgr. Mgr. Csomor Mária 

 

Év munka 2 P 0/2 
doc. PhDr. František 
Radi, PhD. 
PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Lea Podhradská 

 

Palliatív ellátás 2 V 1/1 
prof. MUDr. Peter Schmidt, PhD.  

Személyzeti és humánerőforrás- 
gazdálkodás 
Források 

2 V 1/1 
Ing. Adriana Vassová, PhD. 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 29     
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Szociális munka, 2. év, ZS, Mgr. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA 
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

 

Közösségi szociális munka 
 

6 
 

P 
 

2/2 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., 
MHA, MBA, I-P IGIP 
MUDr. Sarközy Klára 

 

 

Felügyelet a szociális munkában 
 

6 
 

P 
 

2/1 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

 
 

Menedzsment a szociális munkában 

 
 

5 

 
 

P 

 
 

2/0 

 

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Ing. Adriana Vassová, PhD. 

 

 

Szociális munka etika 
 

4 
 

P 
 

1/1 
doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 
ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 
PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

 

Büntetés-végrehajtási és 
büntetés-végrehajtás utáni 
szociális munka 

 
3 

 
P 

 
1/1 

PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH 
JUDr. Ladislav Bohuniczký 

 

 
 

Missziós és karitatív munka 

 
 

3 

 
 

P 

 
 

1/1 

Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. 
ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, 

LL.M, egyetemi docens 
doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 
Dr. Aradi László, PhD. 

 

 

Szeminárium a szakdolgozathoz 
 

2 
 

P 
 

0/2 
PhDr. Erich Schlesinger 
PhDr. Helena Laczová 
Mgr. Lea Podhradská 

 

Egészségpszichológia 2 V 1/1 
PaedDr. Strédl Terézia, PhD. 
PhDr. Margita Némethová 

 

Kvalitatív kutatási módszertan 2 V 1/1 
PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH 
Mgr. Lea Podhradská 

 

 
 
Az egyházak társadalmi tanítása 

 
 

2 

 
 

V 

 
 

0/1 

Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. 
ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, 
LL.M, egyetemi docens 
doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 
ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 

 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 35     
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Szociális munka, 2. év, LS, Mgr. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA 
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

 

Szociális - pszichológiai képzés - 
szupervízió 

 
3 

 
P 

 
0/3 36 h 

 

PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Mészáros Krisztina 

 

 
Szociális munka az egészségügyben 

 
3 

 
P 

 
2/0 

 

MUDr. Andor Domonkos, PhD. 
MUDr. Tomáš Kolonyi 

 

 
Pszichiátria a szociális munka számára 

 
2 

 
V 

 
1/1 

prof. MUDr. Ostorharics György - 
Horváth György, PhD. 

Dr. Hunčík Péter 

 

 

Szociális munka társadalmi-gazdasági 
problémákkal küzdő személyekkel 

 
2 

 
V 

 
1/1 

 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

 

Diplomamunka - kidolgozás 20     

Mestervizsga védés 16     

Állami vizsga - Szociális munka elmélet 3     

Állami vizsga - Az alkalmazott 
szociális munka módszerei 

3 
    

Állami vizsga - Alkalmazott 
szociálpolitika 

 
3 

    

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 55     

 

d) A kollégium megjelöli azon kreditek számát, amelyek teljesítése a tanulmányok megfelelő befejezésének feltétele, valamint azokat az 
egyéb feltételeket, amelyeket a hallgatónak a tanulmányi program tanulmányai során és annak megfelelő befejezéséhez teljesítenie kell, 
beleértve az államvizsga feltételeit, a tanulmányok megismétlésének, valamint a tanulmányok meghosszabbításának, megszakításának 
szabályait. 

 
A tanulmányok megfelelő befejezéséhez 120 ECTS kreditpont szükséges, beleértve az állami záróvizsga kreditpontjait is. 

 
e) A főiskola minden egyes tanterv esetében a struktúrában feltünteti a tanterv egyes részeinek teljesítéséhez szükséges követelményeket és 

a hallgatónak a tantervben való előrehaladását: 

- a tanulmányok megfelelő befejezéséhez/tanulmányok egy részének befejezéséhez szükséges kötelező tárgyak kreditjeinek száma, 
- a tanulmányok megfelelő befejezéséhez/tanulmányok egy részének befejezéséhez szükséges kötelezően választható kurzusok 

kreditjeinek száma, 
- a tanulmányok megfelelő befejezéséhez/tanulmányok egy részének befejezéséhez szükséges szabadon választható kurzusok 

kreditjeinek száma, 
- a közös alapképzéshez és a vonatkozó kiterjesztéshez szükséges tanulmányok befejezéséhez/ a tanulmányok egy részének 

teljesítéséhez szükséges kreditek száma, ha a tanulmányok kombinált tanítási vagy fordítási tanulmányi programról van szó, 

- a tanulmányok megfelelő befejezéséhez szükséges záródolgozat és a szakdolgozat megvédéséhez szükséges kreditek száma, 
- a tanulmányok megfelelő befejezéséhez/tanulmányok egy részének befejezéséhez szükséges szakmai gyakorlat kreditpontjainak 

száma, 
- a tanulmányok megfelelő befejezéséhez/a tanulmányok projektmunka részének elvégzéséhez szükséges kreditek száma, a mérnöki 

tanulmányi programok vonatkozó tárgyainak megjelölésével, 
- a tanulmányok szabályos befejezéséhez/művészeti teljesítményekhez szükséges kreditek száma, kivéve a művészeti tanulmányi 

programok záródolgozatát. 
 

f) A főiskola ismerteti a tanulási eredmények és a hallgatói értékelés ellenőrzésének szabályait, valamint az értékeléssel szembeni korrekciós 
eljárások lehetőségeit. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf


Egészségügyi és Szociális Jogi 
Főiskola St. Elizabeth's 

T_Z_OSP_1/2020 Oldal 9 z 50 

 

 

 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

g) A tanulmányok vagy tanulmányrészek elismerésének feltételei. 
 

A hallgató tanulmányi programban való előrehaladását, az egyes programrészek teljesítésének és a tanulmányok elismerésének 
feltételeit a Tanulmányi Szabályzat és a tanulmányok elismeréséről és elismerésének feltételeiről szóló rektori rendelet szabályozza. 
További információ az egyetem honlapján található: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice. 

 

h) A főiskola felsorolja a szakdolgozati témákat (vagy egy linket ad azok listájához) a 
szakképzési programhoz. https://www.unids.sk/sk/magisterske-studium/ 

 

i) A kollégium leírja vagy hivatkozik: 

- a tanulmányi programban a záródolgozatok kiosztásának, feldolgozásának, opponálásának, megvédésének és értékelésének szabályai, 

- a hallgatói mobilitásban való részvétel lehetőségei és eljárásai, 
- a tudományos etika betartásának szabályai és a következmények levonása, 
- a sajátos szükségletű tanulókra vonatkozó eljárások, 
- hallgatói panasz- és fellebbezési eljárások. 

 

A szóban forgó helyzetekben az eljárás a Tanulmányi Szabályzat és a Rektori Szabályzat szerint történik. További információkért 
látogasson el az egyetem honlapjára: 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice. 

 
 

5. Tájékoztatók a tanulmányi programokról 
A 614/2002 sz. rendelet szerinti szerkezetben a 614/2002 sz. 

 
Betűrendes lista 

 

A csoporttal végzett szociális munka módszerei Palliatív ellátás 

Alkalmazott szociálpolitika Személyzeti és humánerőforrás-gazdálkodás 

Szociális munka a migránsokkal Közösségi szociális munka 

Kutatási módszertan Felügyelet a szociális munkában 

Szervezetelmélet és csapatmenedzsment Menedzsment a szociális munkában 

Közvetítés Szociális munka etika 

Államháztartás és biztosítás Büntetés-végrehajtási és büntetés-végrehajtás utáni szociális 
munka 

Szociális munka elmélet Missziós és karitatív munka 

Szociális tanácsadás Szeminárium a szakdolgozathoz 

Krízisintervenció Egészségpszichológia 

Az alkalmazott statisztika alapjai Kvalitatív kutatási módszertan 

SPV - tanácsadás, tanácsadási készségek Az egyház szociális tanítása 

Foglalkoztatási politika Szociális - pszichológiai képzés - szupervízió 

Szakmai gyakorlat (ügyféllel való munka felügyelet mellett) Szociális munka az egészségügyben 

Év munka Pszichiátria a szociális munka számára 

 Szociális munka a társadalmi-gazdasági és szociális problémákkal 
küzdő személyekkel 
problémák 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.unids.sk/sk/magisterske-studium/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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Vonalak: 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty 
http://www.scopus.org/name/publications/citations  
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

 http://cms.crepc.sk/ 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tárgykód: Tanfolyam címe: Pszichiátria a szociális munka számára 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 2 óra előadás, 2 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: nappali és részidős tanulmányok 2. év, nyári félév 
Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, a kiválasztott technika 
alkalmazásának gyakorlati bemutatása csoportmunkában és a szóbeli vizsga sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat 
kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzat megszerzéséhez 
Az összpontszám 91%-100%-a; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulási eredmény: A hallgatók információt szereznek korunk fogyasztói életmódjával kapcsolatos alapvető pszichiátriai 
problémákról. Elméleti ismereteket szereznek a klinikai pszichiátriáról és a gyakran a következőkkel kapcsolatos 
rendellenességekről 
a szociális patológiával a függőséggel összefüggésben. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A pszichiátria alapjai: biológiai, társadalmi és pszichológiai szempontok. 

 Pszichopatológia, diagnózis és osztályozás. 

 Pszichodiagnosztikai és laboratóriumi vizsgálati módszerek. 

 Klinikai pszichiátria. 

 Fejlődési zavarok, skizofrénia, szorongásos zavarok, hangulatzavarok, étkezési zavarok. 
 Alzheimer-kór és más demenciák, kábítószerrel való visszaélés, impulzuskontroll-zavarok, motoros és paroxizmális zavarok. 

Ajánlott olvasmány: 
HÖSCHL, C. - LIBIGER, J. - ŠVESTKA, J. 2002 Psychiatry. Prága : TIGIS, 2002. ISBN 80-900130-1-5. 
TASMAN, A. - KAY, J. - LIEBERMAN, J. A. 2003. Pszichiátria I - II. Második kiadás. WILEY : Chichester Anglia, 2003. ISBN 0- 
471.521779. 
KAFKA, J. et al. 1998. Pszichiátria. Martin : Osveta, 1998. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  
       

Tanár: prof. MUDr. Ostorharics György - Horváth György, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tárgykód: Tárgy neve: Palliatív ellátás 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 2 óra előadás, 2 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, a kiválasztott technika 
alkalmazásának gyakorlati bemutatása csoportmunkában és a szóbeli vizsga sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat 
kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzat megszerzéséhez 
Az összpontszám 91%-100%-a; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulmányi eredmények: bevezetés a palliatív ellátás alapelveibe és feladataiba, indikációk és palliatív ellátási hálózat, a 
halálos betegek szükségletei és azok megoldása, a szociális munkás szerepe a palliatív ellátásban. 
interdiszciplináris csapatmunka a palliatív ellátás nyújtása során. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 A palliatív ellátás története. 

 A palliatív ellátás filozófiája, meghatározások, fogalmak. 

 A haldoklás és a halállal való megbirkózás folyamata. 

 A palliatív ellátás nyújtásának kritériumai. 

 A palliatív ellátás osztálya 

 Kommunikáció a halálos betegekkel és haldoklókkal. 

 Tünetkezelés a palliatív ellátásban. 

 Az interdiszciplináris csoport tagjainak kompetenciái. 
 Munkavállalói kiégés szindróma és megelőzésének módjai. 

Ajánlott olvasmány: 
SMOLEŇOVÁ,L. 2008.Válogatott fejezetek a palliatív ellátásból. Trnava : Trnava-i Egyetem, 2008. 
SVATOŠOVÁ, M. 2011. Hospice és a kísérés művészete. Kostelní Vydří : Karmelita Kiadó, 2011. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  
       

Tanár: prof. MUDr. Ostorharics György - Horváth György, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

 
Tanfolyam kódja: SP2/01 A kurzus címe: A csoportokkal végzett szociális munka módszerei 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 2 óra előadás, 2 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 
Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, a kiválasztott technika 
alkalmazásának gyakorlati bemutatása csoportmunkában és a szóbeli vizsga sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat 
kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzat megszerzéséhez 
Az összpontszám 91%-100%-a; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulási eredmények: A hallgatók elméleti ismereteket szereznek a csoportról mint sajátos klienscsoportról és a 
csoportmunkáról mint a szociális munka e g y i k fontos módszeréről. Elsajátítják az elméleti és gyakorlati ismereteket, hogy 
képesek legyenek gyakorolni a következőket 
egy csoportmunka-projekt előkészítése és a csoport gyakorlatban való segítése különböző technikák alkalmazásával. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 csoport, mint a szociális munka kliense, 

 A csoportmunka története, 

 a csoportmunka interdiszciplináris jellege, 

 a csoportmunka sajátosságai és tipológiája, 

 csoportvezetés, 

 egy szociális munkás, mint a csoporttal dolgozó facilitátor, 

 kommunikáció a csoportmunkában, 

 Csoportdinamika, 

 a csoportmunka előkészítése, 

 a csoportmunka szakaszai, 
 technikák a csoportmunkában. 

Ajánlott olvasmány: 
MÁTEL, A. - HARDY, M. - BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. A szociális munka elmélete és módszerei II. Pozsony: Társaság a 
Szociális Munka Fejlesztéséért, 2015. 
MAŠÁT, V. 2012. A szociális munka válogatott gyakorlatai csoporttal. Středokluky: Zdeněk Susa. 
HUPKOVÁ, M. 2011. A szociális kompetenciák fejlesztése a segítő szakmákban. Pozsony: Iris, 2011. 
LINDSAY, T. - ORTON, S. 2011. A csoportmunka gyakorlata a szociális munkában. Exeter: Learning 
Matters Ltd, 2011. 

LABÁTH, V. - SMIK, J. - MATULA, Š. 2011. Intervenciós program a gyermekekkel és fiatalokkal végzett csoportos munkához. 
Pozsony: Comenius Egyetem, 2011. 
POPELKOVÁ, M. - ZAŤKOVÁ, M. 2009. Személyiségfejlesztő támogatási és beavatkozási programok. Nyitra: FSVaZ UKF Nitra, 
2009. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 432 

 A B C D E FX  
 45,14 % 12,50 % 14,12 % 9,26 % 8,56 % 10,42 % 

Tanár: prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. 
MUDr. Sarközy Klára 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/02 Tanfolyam címe: Alkalmazott szociálpolitika 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
2 órás előadásokból álló nappali tagozatos tanulmányok. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy egyéni szóbeli vizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A 
osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%. 
%; D: 66 % - 72 %; E: az összpontszám 61 % - 65 %. 

Tanulmányi eredmények: A kurzus elvégzésével a hallgató ismereteket szerez a nemzetközi szintű szociálpolitika 
terminológiájáról és lényegéről, a nemzetközi szervezetek - az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet, az Európa Tanács, az Európai Unió - státuszáról és szerepéről, különös tekintettel a nemzeti, regionális és helyi 
szintre. A megszerzett ismeretek szerves részét képezi a szociális reformok menetének és a jelenlegi szociális védelmi 
rendszereknek az ismerete a szociálpolitika különböző területein a Szlovák Köztársaságban és világszerte. A tanulási 
folyamat sikeres befejezése után a hallgatónak meg kell értenie a szociálpolitika különböző területeit, a lakás-, család-, 
önkormányzati, oktatási és 
a szociálpolitika forrásai, hogy alkalmazni tudja azokat a szakmai gyakorlatban. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 A szociálpolitika terminológiája és tartalma. A világ szociálpolitikája, a világ társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális 

rendje. 

 Az európai szociális modell. A szociálpolitika kialakításának és végrehajtásának témakörei és a nemzeti, regionális 
szociális szféra. Új tendenciák a világ és az európai szociálpolitikában. Globalizáció, európaizáció, társadalmi kohézió, 
társadalmi befogadás és kirekesztés. Az Európai Unió szociálpolitikája. 

 Emberi jogok, szociális jogok és gazdasági jogok. A szociális reformok stratégiái és módszerei. 

 A Szlovák Köztársaság jelenlegi szociálpolitikája. 

 Alkalmazott szociálpolitika. A szociálpolitika finanszírozásának forrásai, módszerei és technikái. 
 Szociálpolitika és szociális munka, a szociális munka napirendje, a szociális munka aktuális trendjei és kezdeményezései. 

Ajánlott olvasmány: 
TKÁČ, V. - VICEN, V. 2019. Příbram-Bratislava:ESJF sv.Alžbety,146. o. HETTEŠ, M. 2013. Társadalmi kohézió és 
biztonság a szociális munkában. Nyitra:UKF, 2013. 
TKÁČ, V.: Szakszervezetek, munkaadók, üzemi tanácsok. Európa, jog és gyakorlat. Kiadja Eduard Szattler, Pressprint, Košice 
2004, 354 p., ISBN 80-89004-13-3 

TOMEŠ, I. 2011. A szociálpolitika területei. Prága: Portál, 2011. 
TOMEŠ, I. 2010. Bevezetés a szociálpolitika elméletébe és módszertanába. Prága: Portál, 2010. 
TKÁČ, V. 2007. Az Európai Unió szociális programja. IN: A vállalkozó személyzeti és bértanácsadója, 6-7/2007. szám, 268-280. 
o. Európai szociális modell - vízió és valóság. IN: A vállalkozó személyzeti és bértanácsadója, 10/2007. szám, pp. 193-203. Az 
Európai Unió alapvető értékei, szociális és gazdasági jogok. IN: A vállalkozó személyzeti és bértanácsadója, 11. sz. 
12/2007, s. 137 - 149. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 

Tanár: doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. , egyetemi docens 
MUDr. Sarközy Klára 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 

AzAértékelt hallgatók sBzáma összesen: 433 C D E FX 

23,56 % 11,32 % 17,09 % 13,39 % 23,33 % 11,31% 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/03 A kurzus neve: A szociális munka etikája 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 

Teljes idejű tanulmányok 2 óra előadással. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Etikai alapismeretek 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy egyéni írásbeli záróvizsga 
sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra 
értékelték. Az A osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%. 
%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulási eredmény: A hallgatók megismerik a z erkölcs alkalmazásának fontosságát a segítő szakmákban, különös 
tekintettel az alkalmazott szociális munka etikájára. A hallgatók elsajátítják az erkölcsi normák alkalmazásának aktuális 
ismereteit és elveit a szociális munkások önmaguk, a kliensek, a szakma, a munkahely és a társadalom iránti etikai 
felelősségével kapcsolatban, amelyek a szociális munka etikai kódexeinek részét képezik Szlovákiában és világszerte. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Az etika (filozófia és vallás) fejlődésének és elméletének rövid áttekintése. 

 A szociális munka etikai kódexei. Értékek a szociális munkában. 

 Etikai felelősség önmagával és a szakmával szemben. A szociális munkás személyisége. 

 Etikai felelősség az ügyfelekkel szemben. 

 Felelősségvállalás a kollégák, a munkahely és a vállalat iránt. 

 A magánélet tiszteletben tartása, az adatvédelem és a tájékozott beleegyezés. 

 Kenőpénzek és korrupció. 

 Etikai dilemmák a szociális biztonsági rendszer különböző filozófiáiban. 
 A családtervezés és az asszisztált reprodukció etikai vonatkozásai 

Ajánlott olvasmány: 
REAMER, F. G. 2018. Szociális munka értékek és etika. 5. kiadás. New York: Columbia University Press. 
2018. MATHEL, A. et al. 2016. A szociális munka etikai kódexei. Pozsony: Társaság a Szociális Munka 
Fejlesztéséért. KOPŘIVA, K. 2016. Az emberi kapcsolatok mint a szakma része. Prága: Portál, 2016. 
MÁTEL, A. et al. 2012. A szociális munka etikája. 2. kiadás. Pozsony: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012. 
OLASKY, M.1997. Renewing American compassion. Regnery Publishing, Inc., Washington, D.C., 1997. 
A jólét átalakítása. Az amerikai jótékonyság újjáéledése. Acton Intézet. Grand Rapids, Michigan, 1997. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 435 

 A B C D E FX  

 46,90 % 23,00 % 14,94 % 5,29 % 1,61 % 8,28 % 

Tanár: doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 

ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 
PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/04 Tanfolyam címe: Szociális munka az egészségügyben 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: nappali tagozatos tanulmányok 1. év, téli félév; részidős tanulmányok 1. év, téli 
félév. 
félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy írásbeli záróvizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61 %-on értékelik. 
% vagy kevesebb. Az A osztályzathoz 91%-100%-os összpontszám szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; 
D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók megismerik a szociális és az egészségügyi ágazat közötti kapcsolatot, a szociális 
munkás pótolhatatlan szerepét a gyermekek, felnőttek és idősek komplex gyógyító-megelőző ellátásának megvalósításában 
a kórházi ellátást megelőzően, a fekvőbeteg-ellátó intézményben történő kórházi kezelés során és az utógondozásban. 
Gondoskodás. A hallgatók információt szereznek a betegségnek az egyénre, a családra, a közösségre és a társadalomra 
gyakorolt társadalmi hatásáról. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 A betegek, fogyatékkal élők és haldoklók szociális ellátásának történelmi háttere; 

 Alapfogalmak és meghatározások (egészség, betegség, fogyatékosság); 

 Állami egészségpolitika; 

 Az egészségügyi intézmények rendszere a Szlovák Köztársaságban - fekvőbeteg-, járóbeteg-, gondozás; 

 Az egészségügyi és szociális ellátás összekapcsolása a Szlovák Köztársaságban - igények és valóság; 

 A szociális munkás kompetenciái az egészségügyben - feladatok, képesítési feltételek; 

 Szociális segítségnyújtás a betegeknek az egyes osztályokon, a specifikációnak megfelelően (gyermekgyógyászati és 
korai gondozás, pszichiátriai, onkológiai, sebészeti, geriátriai, palliatív ellátás, hospice); 

 Megelőzés az egészségügyben és egészségnevelés az egészségügy részeként. 

Ajánlott olvasmány: 
VRANKOVÁ, E. 2013. Szociális munka az egészségügyben. In MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Válogatott fejezetek a 
szociális munka módszereiből 2. Bratislava: VŠ ZaSP, 2013. p. 384-425. 
ŠUSTROVÁ, M. 2012. Szociális munka az egészségügyben. Pozsony. MOJTOVÁ, M. 2010. Szociális 
munka az egészségügyben. 2. kiadás. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010. 
KUZNÍKOVÁ, I. et al. 2011. Szociális munka az egészségügyben. Prága: Grada Kiadó, 2011. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 432 

 A B C D E FX  
 18,29 % 22,22 % 19,68 % 13,43 % 12,73 % 13,66 % 

Tanár úr: 
doc. MUDr. Kiss László, CSc. 
MUDr. Tomas Kolonyi 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/05 Tanfolyam neve: Kutatási módszertan 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy kutatási projekt elvégzése (a 
teljes jegy 20%-a) és egy írásbeli teszt sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%- 
ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. A 91%-100% eléréséhez A osztályzat szükséges. 
B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók megtanulják, hogyan kell kvantitatív kutatási projektet előkészíteni, hipotéziseket 
felállítani, mutatókat kiválasztani, kérdéseket kidolgozni, kutatást végezni, eredményeket elemezni és értelmezni. A tanuló 
tudja elmagyarázni és alkalmazni a modellt 
IMRaD. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 Kutatási projekt. 

 A kutatási probléma megfogalmazása és elméleti meghatározása. 

 Az elméleti és empirikus ismeretek forrásainak felkutatása és feldolgozása. 

 A kutatási kérdések, hipotézisek és a vizsgált jelenség mutatóinak meghatározása. 

 A társadalmi jelenségek jelei és mutatói 

 A vizsgálati tárgyak kiválasztása 

 Indexek 

 Mérés és méretezés 

 Az adatgyűjtés módszertani eszközének kiválasztása és előkészítése. 
 Az adatelemzés előkészítése. 
 IMRaD modell. 

Ajánlott olvasmány: 
SCHENK J. 2015: Jelek, mutatók, indexek a szociológiai kutatásban. Stimul Pozsony 
BAUM D. - GOJOVÁ A. 2014: Kutatási módszerek a szociális munkában. Ostravai Egyetem,Ostrava 
SCHENK J. - HRABOVSKA A., 2010.: Skálázás, alapvető egydimenziós módszerek. Comenius University Bratislava [idézve 
2021-05-19] http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_znaky_sociologia.pdf 
THYER B. 2010. The Habdbook of Social Work Research Methods. 2. kiadás. , SAGE, Los 
Angeles BEDNÁRIK R. 2009. A szociológia rövid áttekintése. Enigma, Pozsony. 
RITOMSKÝ, A 2004.: A szociálpszichológiai kutatás módszertana. In: Kollárik, T. et al: Szociálpszichológia. Pozsony, Comenius 
Egyetem 2004, pp.53-72. 
HIRNER A. 1978. Elsődleges adatok a szociológiában. Pravda, Pozsony 
A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 431 

 A B C D E FX  

 10,44 % 17,87 % 29,00 % 19,95 % 22,74 %  

0,00 % 

Tanár úr: 
PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH 
Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 

http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_znaky_sociologia.pdf
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/06 A tantárgy címe: Szervezéselmélet és csapatmenedzsment 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy kutatási projekt elvégzése 
szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A 
osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%. 
- 72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulási eredmények: A hallgatók alapismereteken keresztül megismerik a csapatok szervezésének és vezetésének jelenlegi 
helyzetét, módszereit és lehetőségeit, különös tekintettel a csapattagok olyan módon történő vezetésére, amely az emberi 
tényezőt és dimenziót, mint alapvető meghatározó tényezőt hangsúlyozza még a nagyteljesítményű munkacsoportokban is. 
Képesek lesznek a csapattagok gondolkodásában és viselkedésében meglévő sztereotípiák lebontásával foglalkozni, 
megismerik a csapat- és egyéni fejlesztés spirálját a gyakorlatban, ismerik és képesek lesznek a csapat megerősítését, a 
kreativitás és az önismeret fejlesztését, valamint a csapaton belüli kommunikáció javítását célzó technikákat alkalmazni, 
lehetőségük lesz az egyének és csapatok szakmai értékelésére, valamint a munkájuk hatékonyságáról szóló vezetői 
visszajelzésekkel dolgozni. A képzés során lehetőségük lesz arra, hogy 
saját tapasztalat az elméleti tudás és a gyakorlat összevetéséről a csapatfeladatok elvégzésére irányuló gyakorlatok során. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

I. Elméleti szint 

 A társadalmi csoportok típusai az elméletben és a gyakorlatban. 

 A csapatok felkészítésének módszerei. 

 Csapatvezetés és a hatékony csapatvezetési gyakorlatokkal való azonosulás módjai. 

 Válságok és csapathibák, valamint ezek megelőzésének módjai. 

 A megbeszélés fontossága és lebonyolításának módja. Csapatvezető 

 A csapatban betöltött szerepek felépítése, a csapatirányításban alkalmazott megközelítések sajátosságai. 
II. Alkalmazási szint 

 A hatékony csapatmunka irányításának technikái. 

 Csapatépítés. 
 Gyakorlati gyakorlatok és játékok, amelyek a c s a p a t m u n k á r a , a vállalati kultúrára, a csapattagok és a 

csapat, valamint a csapat és a munkáltató közötti kapcsolatépítésre, a konfliktuskezelésre és a változáskezelésre 
összpontosítanak. 

Ajánlott olvasmány: 
SHUVADA, J. 2017. Csapatok irányítása és szervezése - elmélet a szociális munka hallgatói számára. Egyetemi tankönyv. 
McGurrin Hall, Scranton, USA, 2017. 
MAXWELL, J.C. 2015. Citadella. 2015. 
MEIER, R. 2009. Sikeres csapatmunka. Prága: Grada, 2009. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus, a minimális követelmény 20 hallgató. 

Az alanyok értékelése 
Értékelt hallgatók száma összesen: új tantárgy 

 A B C D E FX  
       

Tanár úr: 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 
Ing. Adriana Vassová, PhD. 
PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, LL.M. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/09 Tantárgy neve: A szociális munka elmélete 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 2 óra előadás, 2 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat, amely 
a választott szociális munkaelmélet egy adott célcsoportra való alkalmazására összpontosít (ateljes jegy 20%-a), valamint egy 
sikeres egyéni szóbeli vizsga szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál 
alacsonyabbra értékelték. A 91%-100%-os teljesítéshez A osztályzat szükséges. 
B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65% az összértékelésből. 

Tanulási eredmény: A hallgatók a nemzetközi szociális munka és annak tudományos jellegének összefüggésében a szociális 
munka legfontosabb elméleteinek fejlett ismereteit sajátítják el. Elsajátítják az elméleti ismereteket, hogy képesek legyenek 
a kiválasztott elméleteket a gyakorlatban alkalmazni egy adott célcsoportra, kritikusan reflektálni a gyakorlat elméleti 
hiányosságaira, és önállóan alkalmazni a gyakorlatban. 
megoldási javaslatok a minőség javítására. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A szociális munka nemzetközi jellege: a legfontosabb szervezetek (IFSW, IASSW). 

 A szociális munka tudományos jellege 

 A szociális munka kutatása és annak sajátosságai. Bizonyítékalapú gyakorlat. 

 Humanizmus és egzisztencializmus: kliensközpontú megközelítés, logoterápia, tranzakcióanalízis. 

 Kapcsolati kötés elmélet 

 Kognitív-viselkedési elméletek. 

 Rendszerek és rendszerelméletek. 

 Elnyomásellenes megközelítések. Radikális megközelítések. 

 Szocioökológiai elméletek. 

 Feladatorientált megközelítés. 

 Integratív megközelítések 

Ajánlott olvasmány: 
MÁTEL, A. 2019. Szociális munkaelmélet I. Prága: 2019. 
MÁTEL, A. - HARDY, M. - BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. A szociális munka elmélete és módszerei II. Pozsony: Társaság a 
Szociális Munka Fejlesztéséért, 2015. 
ŠPILÁČKOVÁ, M., NEDOMOVÁ, E. 2014. Feladatorientált megközelítés a szociális munkában. 
Prága: Portál. LEVICKÁ, J. et al. 2012. ökoszociális megközelítések a szociális munkában. Trnava: 
Oliva, 2012. 

HOWE, D. 2009. Rövid bevezetés a szociális munka elméletébe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 
GÖPPNER, H.-J. - HÄMÄLÄINEN, J. 2008. Vita a szociális munka tudományáról. Programelemek keresése a programmatika 
számára. Pozsony. 
PAYNE, M. 2005. Modern szociális munkaelmélet. 3

rd
 Ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. 

A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 634 

 A B C D E FX  
 11,67 % 18,61 % 23,82 % 16,56 % 22,24 % 7,1 % 

Tanár úr: 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 
PhDr. Helena Laczová 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/10 Tárgy neve: Szociális tanácsadás 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
2 órás előadásokból álló nappali tagozatos tanulmányok. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy egyéni szóbeli vizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A 
osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%. 
%; D: 66 % - 72 %; E: az összpontszám 61 % - 65 %. 

Tanulási eredmények: A hallgató a kurzus elvégzésével elsajátítja a szociális tanácsadás területének alapvető elméleti 
hátterét. A hallgató alapvető ismereteket szerez a szociális tanácsadás fogalmi meghatározásáról és kialakulásának 
folyamatáról a szlovákiai környezetben. A hallgató megérti a szociális tanácsadás alapvető módszereit és szintjeit a szociális 
tanácsadás beavatkozási módszerei, a társadalmi problémák és a kliensek célcsoportjai szempontjából. A megszerzett 
elméleti tudás fontos része az egyes célcsoportok számára nyújtott szociális tanácsadás sajátosságainak ismerete. A hallgató 
alapvető ismereteket szerez a szociális kliensekről és a szociális munkás szükséges kompetenciáiról a következő 
tevékenységek elvégzéséhez 
szociális tanácsadás. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A tanácsadás és annak alapvető meghatározása. 

 Szociális tanácsadás, annak jellemzői és fogalmi meghatározása. 

 A szociális tanácsadás szintjei. 

 A szociális tanácsadás intézményi keretei. 

 Az egyes célcsoportok szociális tanácsadásának sajátosságai. 

 Szociális ügyfél, szociális tanácsadó. 

 A szociális tanácsadás külső keretei. 

 A legújabb elméleti és gyakorlati keretek, amelyek megteremtik a szociális tanácsadás minőségének javításához 
szükséges előfeltételeket. 

Ajánlott olvasmány: 
TOMÁNEK, P. 2021. A család a turbulenciában, avagy a család deszenzibilizációjáról. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN 
9788026316336. 
SCHAVEL, M. 2019. Szociális tanácsadás: (elmélet és inspiráció a gyakorlat számára). Šúrovce: Society for the Development of 
Social Work, 2019. ISBN 9788097344504. 
ŠTEFÁKOVÁ, L. et al. 2018. A szociális munka módszerei és módszertana. Ružomberok: Verbum, 2018, IV., A gyakorlati 
szociális munka válogatott területei. ISBN 9788056105764. 

GABURA, J. 2013. A szociális tanácsadás elmélete és folyamata. Pozsony: Iris, 2013. ISBN 9788089238927. 
ŠTEFÁKOVÁ, L. - HULÍNOVÁ, V. 2016. A szociális munka módszerei és módszertana. Ružomberok: Verbum, 2016, l., Formák és 
típusok 
szociális munka. ISBN 9788056104002. 

A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 634 

 A B C D E FX  
 20,66 % 34,86 % 28,08 % 8,20 % 3,79 % 4,42 % 

Tanár úr: 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD. 
MUDr. Sarközy Klára 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/11 Tárgy neve: Krízisintervenció 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Szociálpszichológia, fejlődéslélektan, szomatológia. 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez az előadásokon való legalább 50%-os részvétel és az írásbeli záróvizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61 %-on értékelik. 
% vagy kevesebb. Az A osztályzathoz 91%-100%-os összpontszám szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; 
D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulmányi eredmények: A kurzus elvégzésével a hallgató ismereteket szerez a szociális segítéssel kapcsolatos 
krízisintervenció fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről, áttekintést kap a krízisintervenciót nyújtó intézmények működéséről és 
szervezetéről. A hallgató elméleti ismeretekkel rendelkezik a krízisintervenció speciális megközelítésének alapjairól. A 
tanfolyam to vábbá eligazítást nyújt a különböző ügyfélcélcsoportok számára nyújtott krízisintervenció gyakorlati 
eljárásaiban. Megtanulja a következő elveket 
pszichoszociális krízis segítségnyújtás és együttműködés. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A krízisintervenció meghatározása, a krízisintervenció elméleti koncepciói. Mítoszok a krízisintervencióban. 

 A krízisintervenció formái: telefonos, e-mailes, ambuláns, bentlakásos, természetes családi környezetben, katasztrófa 
vagy vészhelyzet helyszínén történő beavatkozás. 

 A krízis életesemények tipológiája: konkrét krízisintervenciók: otthon elvesztése, munkanélküliség, válás, gyermek 
mentőfészekbe költöztetése, a biológiai anya hozzájárulása a gyermek örökbefogadásához, gyermek külföldre történő 
elrablása, kényszerintézkedések végrehajtása - személyes csőd, menekültek, kísérő nélküli kiskorúak és mások 
elfogása. Közeli kapcsolatokban traumatizált gyermekek. 

 A bántalmazott és bántalmazott személyek és a kereskedelmi visszaélések kérdése. 

 A családon belüli erőszak sajátosságai, a családon belüli erőszak elhárítását célzó programok, a kilakoltatás 
intézménye, a bántalmazott személyek biztonságát akut krízishelyzetben garantáló eljárások. 

 Pszichoszociális krízis segítségnyújtás és együttműködés. 

 Válságkezelési programok, hálózatok és integráció a Szlovák Köztársaságban. 

 A szociális-jogi védelem rendszere a Szlovák Köztársaságban, mint a válsághelyzetben történő segítségnyújtás része. 

 Az önsegítés alkalmazása a krízisintervencióban. 

 A krízisintervenciós szakember szakmai kompetenciája és etikai alapelvek a krízisintervenció nyújtása során. 

Ajánlott olvasmány: 
ŠUVADA, J. et al. 2021. Krízisintervenció és pszichoszociális támogatás. McGurrin Hall Scranton. 2021. 
MATOUŠEK, O. 2017. Közeli kapcsolatokban traumatizált gyermekek. Portál. 2017 
BAŠTECKÁ, B. et al. 2013. Pszichoszociális válsághelyzeti együttműködés. Prága: Grada Kiadó. 
2013. MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2013. A szociális munka elméletei és módszerei I. Pozsony: 
SPRSP, 2013. 
ŠPATENKOVÁ, N. et al. 2011. Krízisintervenció a gyakorlatban. 2. kiadás. Prága: Grada Kiadó, 2011. 
A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 431 

 A B C D E FX  
 29,23 % 32,95 % 20,88 % 7,66 % 0,93 % 8,35 % 

Tanár úr: 
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/12 A kurzus címe: Az alkalmazott statisztika alapjai 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Tantárgyak: Kutatási módszertan 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez az előadásokon való legalább 50%-os részvétel, a kijelölt adatok elemzése és az 
írásbeli záróvizsga sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál 
alacsonyabbra értékelték. A 91%-100%-os általános eredmény eléréséhez A osztályzat szükséges. 
B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65% az összértékelésből. 

Tanulási eredmények: A hallgató tudja alkalmazni az adatfeldolgozás statisztikai technikáit a gyakorlatban az egyváltozós és 
kétváltozós elemzés szintjén (az adatok elemzésének előkészítése, elemzése és értelmezése kutatási projektekben). A tanuló 
képes meghatározni az alapvető 
statisztikai fogalmak. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 Statisztikai alapfogalmak. 

 Egyváltozós elemzés 

 Gyakorisági eloszlási táblázat. 

 Halmozott gyakorisági eloszlás. 

 A pozíció jellemzői 

 Változékonysági jellemzők 

 Alakméretek. 

 A gyakorisági eloszlás grafikus ábrázolása 

 Bivariancia-elemzés 

 Korreláció és véletlenszerűség. 

 Adatelemzés MS Excelben. 
 Az adatok értelmezése. 

Ajánlott olvasmány: 
MARKECHOVÁ, D. - TIRPÁKOVÁ, A. - STEHLÍKOVÁ, B. 2011: Basics of statistics for teachers. UKF, Nitra: Enigma 
SOMORČÍK, J. - TEPLIČKA, I. 2015. Statisztikák érthető módon. 
PAVLIČEK, J. - DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Társadalomkutatás és statisztikai adatfeldolgozás. Pozsony. RADKOVÁ, L. 2006. A 
segítő szakemberek segítsége a szociális munka szakmában, I., ESJF Szent Erzsébet Egyetem, Pozsony 
RIMARČÍK, M. 2006. A statisztika alapjai. Prešov: Boldog P. P. Gojdič Egészségügyi és Szociális Munka Kar, 2006. 
RITOMSKY, A. 2002. A pszichológiai kutatások kvantitatív adatelemzési módszerei. Pozsony: Nemzetközi Családtudományi 
Központ, 2002. 
RITOMSKÝ, A. - IMRICHOVIČOVÁ, M. (szerk.). 2001. A szociológiai adatok elemzésének jelenlegi tendenciái. Martin: Honner, 
2001. 
HIRNER A. 1978. Elsődleges adatok a szociológiában. Pravda, Pozsony 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 634 

 A B C D E FX  
 50,63 % 22,71 % 14,35 % 4,73 % 2,69 % 4,89 % 

Tanár úr: 
PhDr. Anna Árpová, PhD. 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/13 Tantárgy neve: SPV - tanácsadói készségek 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidős tanulás heti 3 óra gyakorlat vagy blokkos formában. 
Külső tanulmány 18 órás blokk. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Szociális tanácsadás 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 90%-os részvételi arány szükséges. Hitelek 
nem kaphat olyan diák, akinek a részvételi aránya 90% alatt van. 

Tanulási eredmények: A segítő szakmákhoz szükséges szociális kompetenciák elsajátítása és fejlesztése alapján a képzés 
célja, hogy a képzés tagjai megismerjék és megtanulják alkalmazni a megszerzett kommunikációs készségeket egy klienssel 
folytatott tanácsadói beszélgetés során. Ismerje fel a különbséget az alapvető információs tanácsadói interjú és a speciális 
tanácsadói interjú lefolytatása között, hangsúlyt fektetve arra, hogy a szociális tanácsadó nem átfedő kompetenciáit más 
típusú tanácsadás vagy terápia irányába azonosítani tudja. A hallgató megtanul reflektálni a szociális tanácsadás etikai 
elveire és betartani azokat, azonosítani a szociális problémákat, a különböző típusú klienseket, és az azonosításnak 
megfelelően hatékony kommunikációs módszereket választani. A hallgató megismeri a tanácsadói interjúk alapvető 
struktúráit és a tanácsadási folyamat különböző fázisait. A gyakorlatban a hallgató képes lesz alkalmazni a megszerzett 
ismereteket. 
alapszintű ismeretek a szociális tanácsadásban a tanácsadói interjú lefolytatásához. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Bevezető megbeszélés - a csoportvezető bemutatkozása és tájékoztatás a képzés módjáról és fókuszáról, a képzés 
szabályairól. 

 A képzési tagok önbemutatásának, kölcsönös bemutatkozásának és elvárásainak aktualizálása. 

 Az első kapcsolatfelvétel az ügyféllel, gyakorlatok a hatékony kezeléséhez. 

 Tanácsadási folyamat, egyéni és csoportos tanácsadás, a szociális tanácsadás feltételei. 

 A szociális tanácsadás módszerei, hatékony kommunikáció a tanácsadási folyamatban. 

 Az interjúk lefolytatásának módjai az ügyfél, a problémás ügyfél típusa szerint. 

 A tanácsadás és a kliensekkel való munka etikai elveire, a tanácsadó személyiségére összpontosító gyakorlatok. 

 A tanácsadási folyamat befejezését célzó gyakorlatok. 

 A képzés lezárása, a tagok értékelése, az elvárások teljesülése, előnyök, negatívumok. 

Ajánlott olvasmány: 
KOLÁŘIK, M. 2019. Interakciós pszichológiai tréning 2., kiegészített és átdolgozott kiadás. Grada, 
2019. HUNYADIOVÁ, S. 2017. A segítő szakemberek erőszakmentes kommunikációja. Szent Erzsébet 
Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet 
Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet 
Egyetem. Pozsony. Lira Print Ungvár. 
LOVAŠOVÁ, S. 2016. Szociális munka: formák, eljárások, módszerek. Kiadó: Pavol Jozef Šafárik University 
in Košice. 
SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2010. Szociális tanácsadás és kommunikáció. Pozsony. 
A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező kurzus; egy képzési csoportban a hallgatók maximális száma 16 fő. 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 582 

 A B C D E FX  

 92,61 % 2,06 % 0,18 %  

0,00 % 
 

0,00 % 
5,15 % 

Tanár úr: 
PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Mészáros Krisztina 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/14 Tantárgy neve: Évi munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidőben heti 2 óra szeminárium; részmunkaidőben blokkos tanulás. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Tantárgyak: Kutatási módszertan 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges a szemináriumokon, valamint a tanár 
által meghatározott tézisek alapján egy éves szakdolgozat tervezetének elkészítése. Nem kaphat kreditet az a hallgató, 
akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. A 91%-100%-os általános eredmény eléréséhez A osztályzat 
szükséges. 
B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65% az összértékelésből. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók az IMRaD-módszer segítségével megismerik az egyéves szakdolgozat megírásának 
főbb alapelveit a szakdolgozati koncepció előkészítéseként. Tesztelni fogják szakmai készségeiket és a szövegalkotással 
kapcsolatos ismereteiket, valamint egy szakmai társadalmi probléma értelmezésének képességét a jóváhagyott témának 
megfelelően. A vizsgált jelenség szöveges leírásának elkészítése során a tanulók a következőket használják fel 
szakmai információs források a jelenlegi érvényes szabványoknak megfelelően és az alkalmazott szociális munka 
összefüggésében. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Bevezetés a szakmai szöveg megírásának problémáiba. 

 Az év munkájának jellemzői. 

 Az IMRaD módszer jellemzői és az egyes részek leírása 

 A szakmai szövegalkotás lényege és fontossága. 

 Egy társadalmi jelenség elméleti leírása. 

 Vita és ajánlások a szakmai nyilvánosság számára. 

 Az év munkájának védelme. 

Ajánlott olvasmány: 
BUNDZELOVÁ, K. - RADI, F. 2014. Útmutató a szakdolgozatíráshoz. Trencsén: Társadalmi Integrációs Társaság a Szlovák 
Köztársaságban. 114 p. ISBN 978-80-89533-13-8 

A pozsonyi Szent Erzsébet Tudományegyetem 7/2011. sz. irányelve. 
56/2011. sz. módszertani útmutató a záródolgozatok formai követelményeiről, bibliográfiai nyilvántartásáról, 
megőrzéséről és hozzáférhetőségéről (Szlovák Köztársaság Oktatási és Tudományos Minisztériuma). 
A szakirodalom a jóváhagyott szakdolgozati témának megfelelően. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 634 

 A B C D E FX  
 19,56 % 35,80 % 26,50 % 11,04 % 2,21 % 4,89 % 

Tanár úr: 

doc. PhDr. František Radi, PhD. 
PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Lea Podhradská 
Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/15 A kurzus címe: Szakmai gyakorlat (felügyelt ügyfélmunka) 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidős tanulmányok heti 6 óra szakmai gyakorlat, összesen 72 óra 
félévenként. Külső tanulmányok 50 óra szakmai gyakorlat félévenként. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: nappali tagozatos szakmai gyakorlat az 1. évben, téli és nyári félévben, valamint a 2. 
évben. 
év, téli szemeszter; külső tanulmányok 1. év nyári szemeszter 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A szerződéses munkahelyek által igazolt részvétel a szakmai gyakorlaton az előírt terjedelemben, 
amelyben a gyakorlatot végezték, és a gyakorlatról szóló jelentés elkészítése. 

Tanulási eredmények: a hallgató megismertetése a szociális munka gyakorlati módszereivel a szociális intézményekben. 
és SPODaSK létesítmények szakértő felügyelete mellett. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Bevezető szeminárium a szakmai gyakorlatba. 

 Gyakorlati adminisztráció - megállapodások, szerződések, szerződések. 

 A munkahely kiválasztása a szakdolgozat témájának fókusza szerint. 

 Gyakorlati jelentés és nyilvántartás - annak értékelése és bemutatása. 

 A szakmai gyakorlatból származó esetjelentések feldolgozása. 

Ajánlott olvasmány: 
KOZOŇ, A. 2020. Felügyelet. Sládkovičovo: Danubius College, 2020. 47 p. ISBN: 978-80-8167-072-5. 
GABURA, J. 2018. Szupervízió a segítő szakmákban. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Társadalom- és 
Egészségtudományi Kar, 2018. 323 p. ISBN: 978-80-558-1260-1. 
JAMBOROVA, R. 2017. Felügyelet, amikor azonosított ügyféllel dolgozik. Trnava: Dobrá kniha, 2017. 76 p. ISBN: 978-80- 
8191- 106-4.A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. sz. módosított törvény. 
A gyermekek szociális és jogi védelméről és a szociális gyámságról szóló 305/2005. sz. módosított törvény. 
A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 516 

 A B C D E FX  

 91,28 % 4,65 % 2,91 % 0,97 % 0,19 %  

0,00 % 

Tanár úr: 
doc. PhDr. František Radi, PhD. 

doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 
Mgr. Mgr. Csomor Mária 
Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 



Egészségügyi és Szociális Jogi 
Főiskola St. Elizabeth's 

T_Z_OSP_1/2020 Oldal 26 z 50 

 

 

 
 

 
Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/16 Tárgy neve: Közvetítés 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy féléves dolgozat megírása 
szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A 
osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%. 
- 72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulási eredmények: A hallgató alapvető elméleti ismereteket szerez a közvetítés területén. A hallgató alapvető 
ismereteket szerez a közvetítés fogalmi meghatározásáról és folyamatáról, valamint gyakorlati alkalmazásáról. A hallgató 
megérti a közvetítés alapvető eljárásait a különböző célcsoportokkal való munka során. A hallgató alapvető ismereteket 
szerez 
a szociális ügyfelekre és a közvetítőnek a szociális gyakorlatban történő közvetítéshez szükséges kompetenciáira. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A közvetítés elmélete, a közvetítés meghatározása, a közvetítés története. 

 A közvetítés elvei, a közvetítés elméleti háttere. 

 A közvetítés mint kapcsolat, a közvetítés előnyei. 

 Megfelelő és nem megfelelő esetek közvetítésre. 

 Közvetítési folyamat, közvetítés irányítása. 

 Az alkurendszer. 

 A közvetítés különböző szakaszai és azok tartalma, megállapodások a közvetítési folyamatban. 

 A közvetítés eszközei és alkalmazása a szociális gyakorlatban. 

 A közvetítői tevékenység végzésének feltételei, a közvetítő szakmai képzése. 

Ajánlott olvasmány: 
ŠLOSÁR, D., LICHNER, V. 2018. Közvetítés a szociális munka rendszerében. Košice. 
SCHAVEL, M. et al. 2011. Közvetítés a szociális védelem területén. Pozsony: ESJF, 2011. A 
közvetítők etikai kódexe: https://mediacne.sk/index.php/eticky-kodex-mediatora/. 
A közvetítésről szóló 420/2004. sz. törvény. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 59 

 A B C D E FX  

 79,66 % 16,96 % 1,69 %  

0,00 % 
 

0,00 % 
1,69 % 

Tanár úr: 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 



Egészségügyi és Szociális Jogi 
Főiskola St. Elizabeth's 

T_Z_OSP_1/2020 Oldal 27 z 50 

 

 

 
 

 
Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/17 A téma neve: 
Szociális munka a társadalmi-gazdasági problémákkal küzdő 
emberekkel 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
esettanulmányok megoldása formájában, szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: nappali tagozatos tanulmányok 1. év, nyári félév; részidős tanulmányok 1. év, 
nyári félév. 
Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 75%-os részvétel az előadásokon és az írásbeli záróvizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61 %-on értékelik. 
% vagy kevesebb. Az A osztályzathoz 91%-100%-os összpontszám szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; 
D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók széles körű ismereteket szereznek a társadalmi-gazdasági problémák területén, 
amelyek annak ellenére, hogy a Szlovák Köztársaság a 21. század egyik fejlett országa, a lakosság jelentős részét érintik. 
Megismerik a leggyakrabban előforduló társadalmi-gazdasági problémákat, képesek lesznek elemezni azok okait, és ismerik 
megoldásaikat. Megismerkednek a szociális munka fő eszközeivel és az adott ügyfélkörre vonatkozó konkrét beavatkozási 
lehetőségekkel. Ennek a kurzusnak az a különleges előnye a hallgatók számára, hogy egy átfogó 
betekintést nyújt az adósság jelenleg oly riasztó kérdésébe. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
A társadalmi-gazdasági problémák kiválasztott okai: 

 Munkanélküliség, 

 Válási arány, 

 függőségek stb. Az 
eladósodással 
kapcsolatos kérdések: 

 kölcsönök és adósságok, 

 az adósságtörlesztési problémák okai, 

 adósságkönnyít 
és és mások. 
Pénzügyi ismeretek. 
Szociális segítségnyújtás társadalmi-gazdasági problémák esetén: 
 Szociális tanácsadás társadalmi-gazdasági problémákkal küzdő ügyfelek számára. 

Ajánlott olvasmány: 
OLÁH, M. et al. 2012. A szociális munka módszerei a gyakorlatban. Pozsony. 
KELLER, J. 2010. Három társadalmi világ. A posztindusztriális társadalom társadalmi szerkezete. Prága: Slon, 2010. 
BODNÁROVÁ, B, et al. 2005. A szegénység generációk közötti reprodukciója. Pozsony: Centre for Labour and Family 
Studies, 2005. ŽILOVÁ, A. 2005. A szegénység és annak átalakulása Szlovákiában. Badín: Mentor, 2005. 

A csődeljárásról és szerkezetátalakításról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 7/2005. sz. 
törvény. 
A 417/2013. sz. törvény az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, anyagi szükséghelyzetben nyújtott 
támogatásról. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 

Az alanyok értékelése 
Értékelt hallgatók száma összesen: új tantárgy 

 A B C D E FX  
       

Tanár úr: 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyta : Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/19 Tárgy neve: Közösségi szociális munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 2 óra előadás, 2 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon, egy szemináriumi 
dolgozat, amely az önkormányzat közösségi tervének vagy a szociális szolgáltatások fejlesztési koncepciójának elemzésére 
összpontosít (a teljes jegy 20%-a) és egy sikeres egyéni szóbeli vizsga. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 
61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzathoz a tanulónak 91%-100%-os eredményt kell elérnie. 
B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65% az összértékelésből. 

Tanulási eredmények: A hallgatók elméleti ismereteket szereznek a közösségről mint sajátos klienscsoportról és a közösségi 
munkáról mint a szociális munka egyik fontos módszeréről. Elsajátítják az elméleti és gyakorlati ismereteket, hogy képesek 
legyenek gyakorolni a következőket 
közösségi terv készítése. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A közösség mint a szociális munka kliense. 

 A közösségi tervezésben résztvevők; 

 A területi közösséggel való munka szakaszai. 

 Tervezés a területi közösségben. 

 Hálózatépítés és emberek összekapcsolása. 

 Közösségi fejlesztési tervek végrehajtása. 

 A közösségi terv értékelése. 

 Közönségkapcsolatok. 

 A közösségi tervezés jogi keretei a Szlovák Köztársaságban. 
 A közösségi szociális munka aktuális trendjei világszerte. 

Ajánlott olvasmány: 
MÁTEL, A. -HARDY, M. - BACHYNCOVÁ GIERTLIOVÁ, D. 2015. A szociális munka elmélete és módszerei II. Pozsony: 
Társaság a Szociális Munka Fejlesztéséért. 
VITALÁŠOVÁ, I. 2013. Közösségi munka és közösségfejlesztés. Pozsony. 
PAVELOVÁ, Ľ. PAVEL, Ľ., et al. 2013. Közösségi szociális munka. Pozsony. 
PILÁT, M. - KAMANOVÁ, I. - OKÁLOVÁ, O. 2012. A szociális szolgáltatások közösségi tervezése. Ružomberok. 

STEPNEY, P. - POPPLE, K. 2008. A szociális munka és a közösség. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. sz. módosított törvény. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Értékelt hallgatók száma összesen: új tantárgy 

 A B C D E FX  
       

Tanár úr: 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/20 Tanfolyam neve: Menedzsment a szociális munkában 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

A kreditek száma: 5 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy írásbeli záróvizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61 %-on értékelik. 

% vagy kevesebb. Az A osztályzathoz 91%-100%-os összpontszám szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; 
D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók alapvető elméleti ismereteket szereznek a holisztikus menedzsmentről, az 
erőforrásokkal, az anyagi erőforrásokkal és a pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodásról történelmi és kortárs 
kontextusban. Áttekintést és alapvető készségeket szereznek a folyamatmenedzsment, a változásmenedzsment a szociális 
munkában és a szociális szolgáltatásokban, a kockázatkezelés a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban, a 
válságkezelés területén. A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek ahhoz, hogy képesek legyenek a 
gyakorlatban alkalmazni a vezetői szerepeket és eszközöket a szervezet struktúrája, folyamatai és eredményei minőségének 
biztosítása és mérése érdekében. Megtanulják továbbá 
a szociális munka szabványainak és a szociális szolgáltatások minőségének kidolgozásával, értékelésével és mérésével. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 Vezetési iskolák: klasszikus vezetéselmélet, behaviorista - neoklasszikus elmélet, új - modern vezetéselmélet, 

pragmatikus - empirikus megközelítés, japán vezetés.

 A pénzügyi forrásokkal való gazdálkodás alapjai: példák a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban.

 Az anyagi erőforrás-gazdálkodás alapjai: példák a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban.

 A tudásmenedzsment alapjai. A válságkezelés alapjai. A folyamatirányítás alapjai.

 Csapatmunka, vezetés és vállalati kultúra.

 Munkakörnyezet.

 A változásmenedzsment alapjai a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban.

 A kockázatkezelés alapjai a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban.

 Vezetői szerepek.

 Minőségbiztosítási és minőségmérési eszközök a szervezet struktúrájára, folyamataira és eredményeire vonatkozóan.

 Minőségi előírások és szociális szolgáltatási előírások.

Ajánlott olvasmány: 
SHUVADA, J. 2017. Menedzsment a szociális munka hallgatói számára. McGurrin Hall, Scranton, USA, 2017 
REPKOVÁ, K. 2016. A szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek értékelése - módszertani alapok. Pozsony: Munka- és 
Családkutató Intézet. 2016 
MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2013. A szociális munka elméletei és módszerei I. Pozsony: SPRSP, 2013. HAMBÁLEK, V. 2010. 
Menedzsment a szociális munkában. Pozsony: ESJF sv. Alžbety, 2010. 

A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 561 

 A B C D E FX  
 43,32 % 26,91 % 16,76 % 4,46 % 3,21 % 5,35 % 

Tanár úr: 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 
Ing. Adriana Vassová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/06 A téma neve: 
Büntetés-végrehajtási és büntetés-végrehajtás utáni szociális 
munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 

Teljes munkaidős tanulmányok heti 5 óra szakmai 

gyakorlat. Külső tanulmányok 50 óra szakmai 

gyakorlat félévenként. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: nappali tagozatos szakmai gyakorlat az 1. és 2. évben, téli és nyári félévben; külső 

tanulmányok 2. évben, téli félévben. 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os szemináriumi részvétel szükséges, egy szemináriumi 

dolgozat elkészítése és bemutatása fedőlappal együtt. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy 

annál alacsonyabbra értékelték. Az "A" osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; 

D: 66%-72%; E: 61%-65%-os általános osztályzat. 

Tanulási eredmények: A hallgató ismereteket szerez a büntetés-végrehajtási és a büntetés-végrehajtás utáni gyakorlat 

felépítéséről és szervezetéről, különös tekintettel a tevékenységek szociális munka módszereivel történő végzésére, a 

büntetés-végrehajtás sajátosságairól, a büntetés-végrehajtás módszereiről, valamint elméleti ismereteket szerez a büntetés 

következményeiről. A hallgató felismeri az őrizet és a fogva tartás sajátosságait, és megismeri a büntetés-végrehajtási 

gyakorlatban a szociális munka törvényben előírt módszereit és az ott alkalmazott egyéb speciális technikákat. Ismereteket 

szerezhet a büntetés-végrehajtás utáni szociális munka módszereiről a közvetítés és a próbaidősök, az állami és 

közhatóságok, valamint a nem kormányzati szervezetek révén. Ismeretek szerzése a szociális munka jelenleg alkalmazott 

módszereiről és formáiról a vádlottakkal, elítéltekkel és szabadultakkal való munka során a reszocializáció, rehabilitáció és 

integráció szintjén. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A büntetéskiszabás története és jelenlegi helyzete a társadalom védelmében 
 A Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Őrség szervezeti felépítése - a gyakorlat jelenlegi tendenciái 

 A fogva tartás sajátosságai, az ártatlanság vélelme, alkalmazkodási problémák, szociális munka a vádlottakkal 
 Börtönbüntetések, sajátosságok, differenciálás, alkalmazkodási problémák, az átminősítés folyamata 
 Mediáció és próbaidő, a mediációs és próbaidős tisztviselők jelenlegi lehetőségei a büntetés-végrehajtás utáni szociális 

munkában 
 A büntetés-végrehajtás utáni szociális munka a közigazgatásban - jelenlegi helyzet, lehetőségek, trendek 
 A büntetés-végrehajtás utáni szociális munka a nem kormányzati szervezetekben - jelenlegi helyzet 

Ajánlott olvasmány: 
 

VANKOVÁ, K. 2019. A büntetés-végrehajtás utáni gondozás a szociális munka és a szociális szolgáltatások összefüggésében. 

Nyitra: FSVaZ, 2019, ISBN 978-80-558-1453-7 

KLESKEŃ, L. 2016. Szociális munka a vádlottakkal, elítéltekkel és szabadlábra helyezettekkel. Ružomberok, IRIS Bratislava 

2016, ISBN 9788089726561 

A 475/2005 sz. törvény (Coll. a szabadságvesztés végrehajtásáról szóló, a 475/2005. sz. törvénnyel módosított törvény. No. 
93/2008 Coll, 

A 221/2006. sz. a fogva tartás végrehajtásáról a következő megfogalmazásban 

A 127/2008. sz. törvény, a próbaidős és közvetítői szolgálatról szóló 550/2003. 

sz. törvény, a gyermekek szociális és jogi védelméről és a szociális gyámságról 

szóló 305/2005. sz. törvény. 

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának 368/2008 sz. rendelete, amely a szabadságvesztés 

végrehajtásáról szóló szabályzatot adja ki, 

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának 437/2006. sz. rendelete, amely a fogva tartás végrehajtási 

szabályzatát adja ki, a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának 361/2008. sz. rendeletével 

módosított, 
60/2010. sz. RGR a szociális munkáról, RGR a kezelésről, 
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 294 

 A B C D E FX  

 83,33 % 0,68 % 0,68 % 0,68 % 0,00 % 14,29 % 

Tanár: PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH JUDr. 
Ladislav Bohuniczký 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/23 Pálya neve: Missziós és karitatív munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez az előadásokon való legalább 50%-os részvétel és az írásbeli záróvizsga sikeres 
teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61 %-on értékelik. 
% vagy kevesebb. Az A osztályzathoz 91%-100%-os összpontszám szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; 
D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulási eredmény: A hallgatók átfogó képet kapnak a misszióról és a jótékonysági munkáról általában és afejlődő országok 
sajátos kontextusában. Megismerik és megértik a misszió és a jótékonyság fogalmát, a szociális, karitatív és missziós munka 
közötti kapcsolatot. Az MChP általános elvei mellett m e g i s m e r k e d n e k a z alkalmazott MChP kiválasztott 
célcsoportjaival és projektjeivel. A hallgatók megismerik az MChP dolgozót formáló értékeket, hogy alkalmazni tudják azokat 
a gyakorlatban. 
MChP elkötelezettség. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
1. Általános MChP: 

 Az MChP célja és indítékai. A szociális, karitatív és missziós munka kapcsolata. 

 Az MChP bibliai alapja. Az MChP antropológiai alapjai. Példák az MChP történetéből. 

 A missziós munka modelljei, stratégiái és formái. 

 A jótékonysági munka módszerei. 

2. Alkalmazott MChP: 

 Éhezés és alultápláltság. Marginalizált, kirekesztett és hátrányos helyzetű csoportok. 

 A HIV társadalmi dimenziója. 

 Árva és hajléktalan gyermekek. 

 Szlovák missziós és jótékonysági projektek itthon és külföldön. 
 A missziói és karitatív munkások követelményei és képzése. 

Ajánlott olvasmány: 
BUCKO, L. 2011. Missziós és karitatív tevékenység. Pozsony. 
RAŠLOVÁ, K. 2006. A jótékonysági munka elmélete és módszerei. Trnava: Trnavai Egyetem - SAP, 
2006. XVI. Benedek. 2006. Deus caritas est. Trnava: SSV, 2006. 
BUCKO, L. 2003. A felszabaduláshoz vezető úton. Nyitra: SVD, 2003. 
János Pál 2. 1991 Redemptoris missio. Trnava: SSV, 1997. 

A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 562 

 A B C D E FX  
 49,64 % 24,02 % 19,93 % 2,12 % 0,18 % 4,07 % 

Tanár úr: 
Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
Dr. Aradi László, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tárgykód: SP2/24 A kurzus címe: Minőségi kutatási módszertan 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozatos formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 
kidolgozott formában. 
és szemináriumi dolgozatok bemutatása, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy kutatási projekt elvégzése (a 
teljes jegy 20%-a) és egy írásbeli záróvizsga sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 
61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzat megszerzéséhez 
Az összpontszám 91%-100%-a; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulmányi eredmények: a hallgató alapvető elméleti ismereteket szerez a kvalitatív kutatásról, annak sajátosságairól és 
a kvantitatív megközelítéssel való kombinálás lehetőségei. A kurzus elvégzőjének képesnek kell lennie a kvalitatív kutatás 
keretrendszerének kialakítására. 
A tanfolyam rövid vázlata: 

 Bevezetés, jellemzők és összehasonlítás a kvantitatív megközelítéssel. 

 Történelem. 

 Iskolák és elméletek. 

 Alapvető megközelítések. 

 A kvalitatív kutatási folyamat. 

 A kutatási minta kiválasztása. 

 Minőségi adatgyűjtési módszerek és "adatkezelés". 

 Adatelemzési aleljárások. 

 Horgonyzott elmélet. 

 Esettanulmány. 

 Narratív elemzés. 

 Érvényességi ellenőrzési módszerek és technikák. 

Ajánlott olvasmány: 
HENDL, J. 2006. Minőségi kutatás. Prága: Portál, 2016. 
LEVICKÁ J., SLANÁ M., PAVELEK L., 2013: Minőségi kutatási módszerek. Egészségügyi és Szociális Munka Kar, Trnava Egyetem. 
[online] [idézve 2021-05-19] 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/Kvalitat%C3%ADvne- 
v%C3%BDskumnmet%C3%B3dy_frameset%20-%20EPSTRUNI%20%28HTML%29/index.html 
ŠVAŘÍČEK, R. - ŠEĎOVÁ, K. et al. 2007. Minőségi kutatás az oktatástudományokban. Prága: Portál, 2014 
MIOVSKÝ, M. 2006. Minőségi megközelítés és módszerek a pszichológiai kutatásban. Prága: Grada, 
2006. 

SILVERMAN, D. 2005. Hogyan végezzünk kvalitatív kutatást. Pozsony: Ikar, 2005. 
STRAUSS A., CORBIN J., 1999: A kvalitatív kutatás alapjai: a megalapozott elmélet módszerének eljárásai és technikái, 
Association 
Adott kéz és Albert Kiadó, ISBN 80 - 85834 - 60 - X,196s. 
A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 9 

 A B C D E FX  

 88,89 %  

0,00 % 
 

0,00 % 
11,11 %  

0,00 % 
 

0,00 % 

Tanár úr: 
PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH 
Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/e-ucebnice/Kvalitat%C3%ADvne-
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/26 A kurzus neve: Az egyház társadalmi tanítása 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidőben heti 1 óra szeminárium; részmunkaidőben blokkban. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: nappali tagozatos tanulmányok 2. év, téli félév; részidős tanulmányok 2. év, téli félév. 
félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon és egy szemináriumi dolgozat 
elkészítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A 
osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; 
E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulási eredmény: A hallgatók megismertetése az egyház szociális tanításának alapelveivel és alkalmazási lehetőségeivel. 
szociális és jótékonysági munkában. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Az egyház szociális tanításának rövid története. 

 A munkáskérdés a 19. században. 

 Szociális enciklikák (XIII. Leó Rerum novarumától napjainkig). 

 Az emberi személy méltósága. Az emberi élet védelme. 

 A közjó elve. 

 Az állam hatalma és tekintélye. 

 A szolidaritás elve. 

 A szubszidiaritás elve. 

 Szociális igazságosság. 

 Az egyház szociális tanításának igazolása. 

Ajánlott olvasmány: 
Szentírás. Trnava: SSV 2014. 1612 p. ISBN 978-80-81601-066-0. 
A II. vatikáni zsinat dokumentumai. Trnava SSV 2008, 846 p. ISBN 978-80-7162-738-8 
Az egyház társadalmi tanításának dokumentumai. Trnava SSV 2007, 597 p. ISBN 
978-80-7162-694-7. BENEDICT XVI. 2009.Caritas in veritate. Trnava: SSV 2009. 
Laudato si'. Trnava SSV 2015, 147 p., ISBN 978-80-8161-180-3. FRANTIŠEK: 
Fratelli tutti. Trnava SSV, 156 p., ISBN 978-80-8161-449-1. 

Az egyház társadalmi tanításának gyűjteménye. Trnava: SSV, 2008. 
Az egyház társadalmi tanításának aktuális kérdései Szlovákiában. Ružomberok: PdF KU v Ružomberku, 
2007. KOŠČ, S. 2007. Katolikus társadalmi tanítás. Ružomberok: PF KU v Ružomberku, 2007. 

DUFFEROVÁ, A. 2006. A szociológia és az egyház társadalmi tanításának alapjai. Pozsony: TF Trnavská univerzita, 2006. 
Szociális enciklikák. 
XVI. Benedek. 2006. Deus caritas est. Trnava: SSV, 2006. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy szabadon választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 

Az alanyok értékelése 
Értékelt hallgatók száma összesen: új tantárgy 

 A B C D E FX  
       

Tanár úr: 
Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, docens, egyetemi 
docens. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 
ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/27 Tárgy neve: Szupervízió a szociális munkában 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidős tanulmányok heti 2 óra előadás. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Szociális tanácsadás 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 
jegy 20%-a) és az írásbeli záróvizsga sikeres teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra 
vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzat megszerzéséhez 
Az összpontszám 91%-100%-a; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulási eredmények: A Szupervízió a szociális munkában című kurzus elvégzésével a hallgató elméleti ismereteket szerez a 
szupervízió szociális gyakorlatban való alkalmazásáról, megérti annak fontosságát a szociális munkás szakmai 
tevékenységének javításában. A hallgató ismeri a szupervízió célkitűzéseit, és képes lesz elkülöníteni a szupervíziót az 
ellenőrzéstől a szociális munka egész rendszerében, akár a szociális munkás klienssel végzett munkájában, akár egy 
szervezet - egy szociális egység - irányításában. A felügyelet alkalmazásával egyidejűleg ismereteket szerezve a felügyelet 
alkalmazásáról 
támogatja a szupervízió alkalmazását a szociális gyakorlatban. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Bevezetés a felügyeletbe. 

 A felügyelet képviselői, a felügyelet fejlődése a világban és Szlovákiában. 

 A felügyelet céljai, a felügyelet funkciói. 

 A szupervízió jellemzői és filozófiája a segítő szakmákban. 

 Szupervízió a szociális munkában, annak sajátosságai és meghatározása a segítő szakmákon belül. 

 A szupervízió formája és típusai, a szupervízió fókusza a szociális gyakorlatban. 

 A Szlovák Köztársaságban a felügyelet végrehajtásáról készült felmérés eredményei. 

 Néhány módszer és technika a felügyelő munkájában. 

Ajánlott olvasmány: 
SCHAVEL, M. - KUZYSHIN, B. - HUNYADIOVA, S. 2018. A felügyelet és a kiégés szindróma természete. 
Pozsony: Szent Erzsébet Egyetem, Pozsony. 

SCHAVEL, M. - HUNYADIOVA, S. - KUZYSHIN, B. 2013. Szupervízió a szociális munkában. Pozsony: 
SPRSP, 2013. 

SCHAVEL, M. - TOMKA, M. 2010. A szupervízió és a szupervízió alapjai a szociális munka gyakorlati 
oktatásában. Pozsony: ESJF, 2010. 

SCHAVEL, M. 2010. Szupervízió a szociális munkában szociális munkások számára. Pozsony. 
SCHERPNER, M. et al. 1997. Elefánt. Dolný Kubín, 1997. 

A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 565 

 A B C D E FX  
 22,83 % 42,83 % 23,00 % 4,78 % 1,77 % 4,78 % 

Tanár úr: 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/28 Tárgy megnevezése: Foglalkoztatási politika 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidős tanulmányok heti 2 óra előadás. 
Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali tagozatos tanulmányok 1. év, nyári félév; részidős tanulmányok 1. év, nyár 
félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy írásbeli teszt sikeres teljesítése 
szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A 
osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%. 
- 72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulási eredmények: A hallgató elsajátítja a foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-piaci politika alapvető elméleti és 
gyakorlati ismereteit. A hallgató megtanulja, hogy a megszerzett ismereteket a szociális igazgatásban és különösen a 
szociális munka végzésében végzett tevékenységekhez használja. A kurzus ismereteket nyújt a munka és a foglalkoztatás 
társadalmi fejlődésben betöltött szerepéről. A hallgató megtanulja megismerni, használni és kidolgozni a szociális munkához 
szükséges foglalkoztatási eszközöket, programokat és terveket. Az elsajátított tudás biztosítja a hallgató számára az 
előfeltételeket a következők elsajátításához 
foglalkoztatási kérdések különböző szinteken (helyi, regionális, nemzeti és magasabb szinteken). 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 Foglalkoztatás és munkaerő-piaci politika. Munkaerőpiac az Európai Gazdasági Térségben. 

 Munkanélküliség. A munkanélküliség gazdasági és társadalmi következményei. 

 A veszélyeztetett csoportok helyzete a munkaerőpiacon. 

 Foglalkoztatási és munkaerő-piaci politikai eszközök a kormányzás különböző szintjein. 

 A munkanélküliség kezelésének lehetőségei helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten (különös tekintettel az EU- 

ra). 

 Szociális gazdaság, szociális vállalkozás és társadalmilag felelős vállalkozás. 
 Támogatások, kezdeményezések, programok és egyéb eszközök felhasználása a foglalkoztatás növelésére. 

Ajánlott olvasmány: 
TKÁČ,V. - VICEN.V. 2019. Dokumentumok a szociális munka tanulmányozásához. Příbram-Bratislava:ESJF sv. 
Alžbety, 146. o. HETTEŠ,M. 2013. Társadalmi kohézió és biztonság a szociális munkában. Nyitra:UKF, 2013. 
Szociális gazdaság és szociális vállalkozás. 2013. Brüsszel: Európai Bizottság, 2013. 
JUSKO, P.- HALÁSKOVÁ R. 2012. Foglalkoztatási politika. Besztercebánya: UMB, 
2012. HETTEŠ, M. 2011. A társadalom elöregedése. Pozsony: VŠZSP sv. Alžbety, 
2011. 
STANEK, V. et al. 2011. Szociálpolitika. Pozsony. 
KEŠELOVÁ, D. 2009. Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon - Foglalkoztatás és foglalkoztathatóság. Pozsony: 
Munka- és Családkutató Intézet, 2009. 
RIEVAJOVÁ, E. et al 2009. Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika. Pozsony. TKÁČ, V. 
2008. A munkajog és a szolgáltatások alapjai. Nyitra. 
TKÁČ, V. Szociális munka álláskeresőkkel. In OLÁH, M. (szerk.) 2016. Szociális munka a gyakorlatban (a leggyakoribb 
problémák 
gyakorlati szociális munka). Bratislava : IRIS - Publishing and Printing, s.r.o. 394 p. ISBN 978-80-89726-58-5, pp. 59-76. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 564 

 A B C D E FX  
 37,59 % 34,92 % 15,60 % 5,67 % 0,89 % 5,32 % 

Tanár úr: 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
MUDr. Sarközy Klára 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tárgykód: SP2/29 A kurzus neve: Szakdolgozati szeminárium 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidőben heti 2 óra szeminárium; részmunkaidőben blokkos tanulás. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltétel: éves munka 

A tantárgy teljesítésének előfeltételei: a szemináriumokon való legalább 50%-os részvétel és egy rövidített szakdolgozati 
koncepció elkészítése szükséges a tantárgy teljesítéséhez. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy 
annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%. 
%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: az összpontszám 61%-65%-a. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók elsajátítják az elektronikus prezentációk készítésének alapjait, különös tekintettel a 
diplomamunka bemutatására. Megtanulják a prezentációkészítés gyakorlati készségeit, tartalmát és formai felépítését. 
Megismerkednek a munka tartalmával kapcsolatos etikai követelményekkel, különösen a megjelenítés etikájával. Gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeznek a következők bemutatásában 
saját munkáját közönség előtt. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A szakdolgozat megvédésére való felkészülés alapvető kérdései 

 Saját prezentáció készítése 

 A prezentáció szerkezete és tartalma 

 A prezentáció formai szempontjai (formátum, háttér, betűtípus, vizuális anyag) 

 A képalkotás etikája 

 Prezentáció alapjai (bemutatkozás, testtartás, arckifejezés, gesztikuláció, beszéd) 

Ajánlott olvasmány: 
BUNDZELOVÁ, K. - RADI, F. 2014. Útmutató a szakdolgozatíráshoz. Trencsén: Társadalmi Integrációs Társaság a Szlovák 
Köztársaságban. 114 p. ISBN 978-80-89533-13-8 

BRADBURY, A. 2003. Hogyan kell sikeresen prezentálni és meggyőzni. Computer Press, 2003 
56/2011. sz. módszertani iránymutatás a szakdolgozatokkal szemben támasztott követelményekről, bibliográfiai 
nyilvántartásukról és megőrzésükről 
és hozzáférhetőség (MŠVVaŠ SR) 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 564 

 A B C D E FX  
 55,85 % 22,13 % 11,35 % 2,66 % 0,18 % 7,80 % 

Tanár úr: 
PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/30 Tárgy neve: Szociálpszichológiai képzés - szupervízió 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidőben heti 3 óra gyakorlat vagy blokkos formában; részmunkaidőben 36 óra blokkos formában. 

Kreditek száma: teljes munkaidőben 4; részmunkaidőben 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Felügyelet 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 90%-os részvételi arány szükséges. Hitelek 
nem kaphat olyan diák, akinek a részvételi aránya 90% alatt van. 

Tanulási eredmény: A képzés elsődleges célja a szupervíziós technikák és a szupervízió és a tanácsadás közötti különbség 
tapasztalati úton történő megismerése. A képzés tagjai egyéni és csoportos szupervízióval gyakorolják a szupervíziós 
technikákat és módszereket. A konkrét eseteken való gyakorlással a tapasztalatokat át tudják vinni a szociális munka 
gyakorlatába és a szupervízió gyakorlásának helyszíneire. Megismerkednek a szupervízió etikai elveinek sajátosságaival. 
Megismerik a különböző szupervíziós módszerek előnyeit és hátrányait, és felismerik a terápiás technikákat és azok várható 
előnyeit a hatékony szupervízió szempontjából. A gyakornokok tudatában lesznek annak, hogy a gyakorlatban szükség van a 
szupervízióra, mint az élethosszig tartó tanulás motiválására szolgáló eszközre a szociális területen. 
területek és az ügyfélmunka minőségének javítása a felügyelet, az ellenőrzés, a rálátás és az átlátás képessége révén. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 Bevezető megbeszélés - a csoportvezető bemutatkozása és tájékoztatás a képzés módjáról és fókuszáról, a képzés 
szabályairól. 

 A képzési tagok önbemutatásának, kölcsönös bemutatkozásának és elvárásainak aktualizálása. 

 Felügyelet és értékek, értékorientáció és "merevség", kognitív gyakorlatok. 

 Reflexió a szupervízióban, munka az át- és ellenátvitellel, visszajelzés, a szupervízió dimenziói. 

 Gyakorlati dinamika és kommunikáció a szupervíziós folyamatban. 

 A felügyeleti probléma elemzése, a megfelelő felügyeleti módszer kiválasztása, analóg segédeszközök a felügyeletben. 

 Esetfelügyelet, megoldások megtervezése, következtetések, házi feladat, visszajelzés. 

 Bálint-csoport, mint a csoportos felügyeleti lehetőségek egyike. 

 A gyakorlatok a szupervíziós etikai elvek sajátosságaira összpontosítanak. 

 A képzés lezárása, a tagok értékelése, az elvárások teljesülése, előnyök, negatívumok. 

Ajánlott olvasmány: 
KOLÁŘIK, M. 2019. Interakciós pszichológiai tréning 2., kiegészített és átdolgozott kiadás. SCHAVEL, 
M. - KUZYŠIN, B. - HUNYADIOVÁ, S. 2018. A felügyelet és a kiégés szindróma témaköre. 

Pozsony: Szent Erzsébet Egyetem, Pozsony. 
SCHAVEL, M. - HUNYADIOVA, S. - KUZYSHIN, B. 2013. Szupervízió a szociális munkában. Pozsony, 
2013. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező kurzus; egy képzési csoportban a hallgatók maximális száma 16 fő. 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 547 

 A B C D E FX  
 85,56 % 3,66 % 2,19 % 3,66 % 3,66 % 7,82 % 

Tanár úr: 
PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Mészáros Krisztina 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP2/08 Tantárgy címe: Államháztartás és biztosítás 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Teljes munkaidőben heti 1 óra szeminárium; részmunkaidőben blokkban. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: nappali tagozatos tanulmányok 1. év, téli félév; részmunkaidős tanulmányok 2. év, 

nyári félév. 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: 
 

A tanfolyam elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon és a sikeres írásbeli vizsga teljesítése szükséges. 

Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az A osztályzathoz 91%- 

100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%. 

Tanulási eredmények: 
 

A szociális munka tanulmányi program hallgatóinak megismertetése az államháztartás, a költségvetés, a költségvetési 

politika, az állami bevételek és kiadások fogalmaival, valamint az egészségbiztosítással, a biztosítottak, a díjfizetők és az 

egészségügyi szolgáltatók kötelezettségeivel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, hogy ezeket alkalmazni tudják a szociális 

munka és a szociális szolgáltatási gyakorlatban. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Pénzügyek, államháztartás és költségvetési politika. 

 A pénzügyi tudomány alapjai - történelmi kontextus. 

 Az államháztartás elméleteinek fejlődése, államháztartási rendszer. 

 Költségvetési politika, költségvetési politikai eszközök. 

 Államháztartási funkció. Az államháztartás allokációs funkciója. 

 Az államháztartás mint a költségvetési tranzakciók rendszere. 

 Állami bevételek és kiadások. 

 Az államháztartás makrogazdasági összefüggései. 

 Az államháztartás szerkezete. 

 Az állami költségvetések fennmaradó bevételeinek jellemzői. 

 Egészségbiztosítás - alapvető jellemzők. 

 Biztosított, fizető, egészségügyi szolgáltató. 

 Az Egészségügyi Felügyeleti Hatóság, annak küldetése és az egészségbiztosítókkal való kapcsolata. 

Ajánlott olvasmány: 
 

OCHRANA, F. et al. 2010. Közszféra és államháztartás. Prága: Grada, 2010. 

SIVÁK, R. et al. 2007. Államháztartás. Pozsony: Iura Edition, 2007. 

Az egészségbiztosításról és a biztosításról szóló 95/2002. sz. törvény módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról 

szóló 580/2004. sz. törvény. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy szabadon választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 
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Az alanyok értékelése 

 

Értékelt hallgatók száma összesen: 0 

 A B C D E FX  

  

0 % 
 

0 % 
 

0 % 
 

0 % 
 

0 % 
 
 

0,00 % 

Tanár úr: 

Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Ing. Adriana Vassová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/25 Tantárgy neve: Egészségpszichológia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Teljes idejű tanulmányok 1 óra előadás, 1 óra szeminárium hetente. 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok 

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: 
 

A tanfolyam sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy írásbeli teszt sikeres teljesítése 

szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra értékelték. Az "A" 

osztályzathoz 91%-100%-os általános osztályzat szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 61%-65%-os általános 

osztályzat. 

Tanulási eredmények: 
 

A hallgatók tájékoztatása az egészségpszichológia területén; a pszichológiai tényezők fontossága az egészség megőrzésében, 

a betegségek megelőzésében, a negatív állapotok kezelésében, a betegek pszichológiai támogatása a gyógyulás és a 

gyógyulás során; a krónikus betegségekkel való megbirkózás. A tanulók megtanítása a szakirodalommal való munkára, a 

tudásbázis kiépítésére; saját viselkedési kockázataik, romló egészségi állapotuk felismerésére; saját véleményük kialakítására 

az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos társadalmi problémákról. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Az egészségpszichológia története, jelene és perspektívái. 

 Az egészség pszichoszociális meghatározói; pszichoszociális kockázati és védőfaktorok; társadalmi támogatás és 
egészség. 

 Az egészség szalutogenetikai modellje; ellenálló képesség, ellenálló képesség, a stressz fogalma, hatása az egészségre, 

megküzdési lehetőségek. 

 Civilizáció és CVD, különös tekintettel e tényezők fontosságára a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos 
megbetegedésekben; interszexuális különbségek és egészség. Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek az 
egészségügyben. 

 Tanuláselméletek és egészség, motiváció a viselkedés megváltoztatására; a kockázati tényezők nyomon követése; az 
egyén/közösség veszélyeztetettsége és a betegségek megelőzésének módja. 

 Védő tényezők; a betegségek farmakológiai és nem farmakológiai kezelése; testmozgás és mozgás a betegségek 
megelőzésében és az egészség megőrzésében. Egészségfejlesztési program, egészséges iskola. 

 Burnout-szindróma, a megelőzés alapjai, mentálhigiéné. 
 Életminőség. 
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Ajánlott olvasmány: 
 

KEBZA, V. 2005. Az egészség pszichoszociális meghatározói. Prága: 

Academia, 2005. 2004. Pozitív pszichológia. Prága: Portál, 2004. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2002. A betegség pszichológiája. Prága: Grada, 

2002. KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Az egészség pszichológiája. Prága: 

Portál, 2001. 

KAPLAN, R. M. et al. 1996. Emberi egészség és viselkedés. Pozsony: SPN, 1996. 
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 

Az alanyok értékelése 
 

Értékelt hallgatók száma összesen: 0 

 A B C D E FX  

  

0 % 
 

0 % 
 

0 % 
 
 

0,00 % 

 
 

0,00 % 

 
 

0,00 % 

Tanár úr: 
 

doc. MUDr. Kiss László, CSc. 
 

prof. MUDr. František Bauer, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/30 A tantárgy címe: Személyzeti és humánerőforrás-gazdálkodás 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 

Kreditek száma: teljes munkaidőben 4; részmunkaidőben 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Felügyelet 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon. 
Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a részvétele nem éri el az 50%-ot. 

Tanulmányi eredmény: Az emberi erőforrás-gazdálkodás kiválasztott történelmi vonatkozásai és jelentőségük. 
Humánerőforrás-tervezés és toborzás. A megfelelő alkalmazottak azonosítása és kiválasztása. Munkahelyi beavatás és 
képzési formák. Teljesítménymenedzsment, jutalmazás és motiváció. A munkaviszony megszüntetésének formái. 
Változásmenedzsment. Az emberi erőforrás-gazdálkodás aktuális kérdései 
erőforrások a szociális munkában való alkalmazással. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A HR és az emberi erőforrás menedzsment kiválasztott történelmi vonatkozásai. 

 Az emberi erőforrás-gazdálkodás fontossága. 

 Az emberi erőforrás menedzsment mint folyamat. 

 Humánerőforrás-tervezés és toborzás. A megfelelő alkalmazottak azonosítása és kiválasztása. 

 Munkahelyi beavatás és képzési formák. 

 Teljesítménymenedzsment, jutalmazás és motiváció. 

 A munkaviszony megszüntetésének formái. Változásmenedzsment. 

 Az emberi erőforrás-gazdálkodás kortárs kérdései a szociális munkára alkalmazva. 

Ajánlott olvasmány: 
ARMSTRONG, M. 2005. Emberi erőforrás menedzsment. Prága: GradaPublishing, 
2005. BĚLOHLÁVEK, F. 2005. Hogyan irányítsuk és vezessük az embereket. Brno: 

CP Books, 2005. 
KACHAŇÁKOVÁ, A. 2003. Emberi erőforrás menedzsment. Bratislava : SPRINT, 2003.DIVINSKÝ, B. 2009. Migrációs 

tendenciák a Szlovák Köztársaságban az EU-hoz való csatlakozás után, Pozsony : IOM, 2009. 

MITTELMANOVÁ, M. - VOLANSKÁ, M. - TUŽINSKÁ, H. 2009. A Szlovák Köztársaság területén élő külföldiek egyes jogai és a 
kulturális sokszínűség. 

Stimulus, 2009. 
SEKULOVÁ, M. - GYARFÁŠOVÁ, O. 2009. Pozsony : IVO, 2009. KOVÁTS, A. et al. 2006. Gyakorlati szociális munka 

menekültekkel. Az emberi jogokon keresztül történő megközelítés. Budapest : Menedék - Magyar Migránsokért 
Egyesület, 2006. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 547 

 A B C D E FX  
 85,56 % 3,66 % 2,19 % 3,66 % 3,66 % 7,82 % 

Tanár úr: 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth’s 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP2/30 Tanfolyam címe: Szociális munka migránsokkal 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
Teljes munkaidőben heti 3 óra gyakorlat vagy blokkos formában; részmunkaidőben 36 óra blokkos formában. 

Kreditek száma: teljes munkaidőben 4; részmunkaidőben 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali és részidős tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 2. fokozat (mesterfokozat) 

Előfeltételek: Felügyelet 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon. 
Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a részvétele nem éri el az 50%-ot. 

Tanulmányi eredmény: A tanulók megtanulják, hogy Szlovákia az EU-n belül a migránsok célországává válik, és 
multikulturális országgá alakul. A külföldiekkel végzett szociális munkának a többségi lakosságba való beilleszkedésük 
érdekében segítenie kell kulturális, társadalmi és gazdasági előnyeik kihasználásának növelését és felgyorsítását. A szociális 
munkásoknak képesnek kell lenniük arra, hogy különböző (uniós és harmadik országból származó) migránsokkal és 
családtagjaikkal dolgozzanak, akik önkéntesen (család, munka) vagy kényszerből érkeztek. 
(menedékkérők). A kurzus megtanítja a diákokat az idegengyűlölet megelőzésére, a kirekesztés (marginalizáció) és az emberi 
potenciál elvesztésének csökkentésére. 

A tanfolyam rövid vázlata: 

 A migráció története és fogalma: a migrációs mozgások kialakulása, típusai és jellege a világban, okai és 

következményei.

 A migráció hatása az egyénekre és a társadalomra.

 A migrációs, menekültügyi és integrációs politika elvei és célkitűzései

 Nemzetközi, európai és nemzeti politikák és eszközök.

 A migránsokkal való munka intézményi szabályozása.

 A menedékkérők integrációjának és védelmének fő területei: foglalkoztatás, szállás, oktatás, szociális biztonság, 
egészségügy, integráció a többségi társadalomba.
 Szociális munka a migrációs és integrációs politikában

Ajánlott olvasmány: 
HLINČÍKOVÁ, M. - LAMAČKOVÁ, D. - SEKULOVÁ, M. 2011. Migránsok és migráns nők a szlovákiai munkaerőpiacon - a 

diszkrimináció akadályainak azonosítása és leküzdése. Pozsony : IVO, 2011. 
BRNULA, P. 2010. A menedékkérőkkel és menedékkérőkkel végzett szociális munka alapjai. Prešov : Iris, 2010. A külföldiek  

szlovákiai integrációjának koncepciója (a fejezetek és az integrációs intézkedések kiválasztása). 2009. Pozsony: A Szlovák 
Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma, 2009. 

DIVINSKÝ, B. 2009. Migrációs tendenciák a Szlovák Köztársaságban az EU-hoz való csatlakozás után, Pozsony : IOM, 2009. 
MITTELMANOVÁ, M. - VOLANSKÁ, M. - TUŽINSKÁ, H. 2009. A Szlovák Köztársaság területén élő külföldiek egyes jogai és a 
kulturális sokszínűség. 

Stimulus, 2009. 
SEKULOVÁ, M. - GYARFÁŠOVÁ, O. 2009. Pozsony : IVO, 2009. KOVÁTS, A. et al. 2006. Gyakorlati szociális munka 

menekültekkel. Az emberi jogokon keresztül történő megközelítés. Budapest : Menedék - Magyar Migránsokért 
Egyesület, 2006. 

A külföldiekről szóló, módosított 48/2002. sz. törvény. 
A módosított 480/2002. sz. törvény a menedékjogról 
A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt hallgatók száma: 547 

 A B C D E FX  
 85,56 % 3,66 % 2,19 % 3,66 % 3,66 % 7,82 % 

Tanár úr: 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 
Ladislav Bohuniczky bíró úr 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyta : Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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6. Az aktuális tanév menetrendje és az aktuális órarend (vagy hiperlink). 

 
Az aktuális menetrend itt található: https://www.unids.sk/sk/magisterske-studium/ 

 
 

7. A tanulmányi program személyzete 
a) A tanulmányi program végrehajtásáért, fejlesztéséért és minőségéért felelős személy (pozíció és 

elérhetőség).  

1. Dr. h. c. mult. Assoc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12340 

b) A tanulmányi program profiltémáit ellátó személyek listája, akiknek a tantárgyhoz való hozzárendelése az egyetemi személyzet 
központi nyilvántartására mutató hivatkozással és elérhetőségekkel együtt történik (a tanulmányi tervben is szerepelhetnek). 

 
 

2. doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., mim. profesor https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12328  
 Kontakt: xxx 

3. doc. PhDr. František Radi, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12435  
Kontakt: xxx 

4. doc. PhDr. Stanislav Špánik, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23198  
Kontakt: xxx 

5. doc. PhDr. Monika Bošnáková, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12337  
Kontakt: xxx 

6. PhDr. Anna Árpová, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20693  
Kontakt: xxx 

 

 
c) Hivatkozás a tanulmányi program profiljának tárgyait nyújtó személyek tudományos/művészeti/pedagógiai jellemzőire. 

 
Linkek: 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vedecke-projekty 
http://www.scopus.org/name/publications/citations 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
http://cms.crepc.sk/ 

https://www.unids.sk/sk/magisterske-studium/
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12340
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12328
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12435
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23198
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12337
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20693
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
http://www.scopus.org/name/publications/citations
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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d) A tanulmányi program oktatóinak listája a tantárgyhoz rendelt tanárokkal és az egyetemi dolgozók központi nyilvántartásának 
linkjével, elérhetőségekkel (a tanulmányi tervben is szerepelhet). 

 
 
 
 
 
 

 
Az alany neve 

 
Vezetéknév és 
keresztnév 

 
Jellemz 

ő 

 
Képesítések 

Munkaid 
ő 

Az 
oktatás 
típusa 

tevékenys 
égek 

Core Sho 
igen/ne 
m 

A csoporttal végzett szociális munka módszerei Áčová Beáta 3O 31 100 P/C Igen 

Sárközy Klára 9U 32 60 

Alkalmazott szociálpolitika Vallová Jana 1P 21 100 P Igen 

Sárközy Klára 9U 32 60 

Szociális munka etika Pavol Zemko 2D 21 100 P Igen 

Schranko Ladislav 9U 31 60 
Javorský Erik 3O 31 100 

 
 

Szociális munka a migránsokkal 

Paľun Miroslav 
Bohuniczky 
Ladislav 
Bohuniczky 
Ladislav 

1P 
9U 

11 
31 

100 
40 

 

P/C 
 

Igen 

Szociális munka az egészségügyben Domonkos Andor 
9U 
9U 

31 
32 

50 
30 

P/C Igen 

Kolonyi Tomas 

Kutatási módszertan  

Árpová Anna 
Podhradská Lea 
Árpová Anna 
Podhradská Lea 

9U 31 40 P/C Igen 

9U 32 40 

Szakmai gyakorlat I (ügyfelekkel való munka 
felügyelet mellett) 

Radi František 

Bošňáková Monika 

Csomor Mária 

2D 

2D 

9U 

21 

21 

32 

100 

100 

30 

C Igen 

Szociális munka elmélet 
Paľun Miroslav 
Laczová Helena 

1P 
9U 

21 
31 

100 
60 

P/C Igen 

 

Szociális tanácsadás 

Vallová Jana 1P 21 100  
P 

 
Igen Pálun Miroslav 

Sarközy Klára 
1P 
9U 

11 
32 

100 
60 

Krízisintervenció 
Špánik Stanislav 2D 21 100 

P/C Igen 
Vadkerti Silvia 9U 31 70 

Foglalkoztatási politika Vallová Jana 1P 21 100 P Igen 

Sárközy Klára 9U 32 60 

SPV - tanácsadási készségek Schlesinger Erich 9U 31 30 C Igen 

Mészáros Krisztína 9U 31 70 

Az alkalmazott statisztika alapjai Árpová Anna 9U 31 40 P/C Ne 
m Vadkerti Silvia 9U 31 70 

Év munka Radi František 

Schlesinger Erich 

2D 

9U 

21 

31 

100 

30 

C Igen 

Podhradská Lea 9U 32 40 

Szociális munka a palliatív ellátásban Schmidt Péter 9U 11 70 P/C Igen 



Egészségügyi és Szociális Jogi 
Főiskola St. Elizabeth's 

T_Z_OSP_1/2020 Oldal 48 z 50 

 

 

 

Államháztartás és biztosítás 
Pongrácz Éva 
Vassová Adriana 

9U 
9U 

31 
31 

40 
40 

C Igen 

 
 

Szervezetelmélet és csapatmenedzsment 

Bott Domonkos 9U 
31 

 

31 
31 
31 

30 
 

40 
40 
40 

 
 

P/C 

 
 

Igen 
Lívia  

Pongrácz Éva 9U 
Vassová Adriana 9U 

Árpová Anna 9U 

Személyzeti és humánerőforrás-gazdálkodás 
Vassová Adriana 9U 31 40 

P/C 
 

Igen Pongrácz Éva 9U 31 40 

 
Közvetítés 

Vallová Jana 1P 21 100  
P/C 

 
Igen Vadkerti Silvia 9U 31 70 

Mészáros Krisztína 9U 31 70 

 

Pszichiátria a szociális munka számára 
Ostorharics- 
Horváth György 
Hunčík Péter 

9U 
 

9U 

11 
 

32 

40 
 

60 

  

Szociális munka a társadalmi- 
gazdasági és szociális problémákkal 
küzdő személyekkel 

Špánik Stanislav 
Pongrácz Éva 

2D 
9U 

21 
31 

100 
40 

P/C Igen 

problémák 

Közösségi szociális munka 
Pálun Miroslav 1P 11 100 

P/C Igen 
Sárközy Klára 9U 32 60 

Felügyelet a szociális munkában 
Vallová Jana 
Sárközy Klára 
Vallová Jana 
Sárközy Klára 

1P 
9U 

21 
32 

100 
60 

P Igen 

 
 

Menedzsment a szociális munkában 

Bott Domonkos 
9U 31 30  

 

P/C 

 
 

Igen 
Lívia 
Pongrácz Éva 
Vassová Adriana 

9U 
9U 

31 
31 

40 
40 

 

Büntetés-végrehajtási és büntetés-végrehajtás 
utáni szociális munka 

Árpová Anna 
Bohuniczký 
Ladislav 

9U 
9U 

31 
31 

40 
40 

 

P/C 
 

Igen 

 
Missziós és karitatív munka 

Pápay Pál 1P 21 100  
P/C 

 
Ne 
m 

Pavol Zemko 2D 21 100 

Aradi László 9U 31 30 

 
Szeminárium a szakdolgozathoz 

Schlesinger Erich 9U 31 30  
C 

 
Igen Laczová Helena 9U 31 60 

Podhradská Lea 9U 32 40 

SPV - Felügyelet 
Schesinger Erich 
Mészáros Krisztína 

9U 
9U 

31 
31 

30 
70 

C Igen 

Kvalitatív kutatási módszertan 
Árpová Anna 
Podhradská Lea 
Árpová Anna 
Podhradská Lea 

9U 
9U 

31 
32 

40 
40 

P/C Igen 

 

Egészségpszichológia 
Strédl Terézia 
Némethová 
Margita 

9U 
 

9U 

31 
 

31 

30 
 

30 

 

P/C 
 

Igen 

 
Az egyházak társadalmi tanítása 

Pál Pay 1P 21 100  
C 

 
Igen Pavol Zemko 2D 21 100 

Schranko Ladislav 9U 21 60 
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e) A szakdolgozat témavezetőinek listája a témákhoz rendelt témákkal (elérhetőségekkel). 
 

https://www.unids.sk/sk/magisterske-studium/ 
 

f) Kapcsolat a szakdolgozat témavezetőinek tudományos/művészeti és pedagógiai jellemzőivel: https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
 

g) Hallgatói képviselők, akik a tanulmányi programban részt vevő hallgatók érdekeit képviselik (név 
és elérhetőség). Domonkos Csilla 
Gál Anita 
Grófová Erika 
Gál Anita 
Grófová Erika 

 
Tanulmányi programtanácsadó (elérhetőségekkel, valamint a tanácsadáshoz való hozzáféréssel és az órarenddel kapcsolatos információkkal). 

PhDr. Erich Schlesinger - e-mail: xxx@xxx 
Hétfő: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 
Kedd: (zárva) 
Szerda: 13:00 - 18:00 
Csütörtök: (zárva) 
Péntek: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 
Tanácsadáshoz való hozzáférés e-mailben, telefonon és a kirendelt iroda székhelyén történő kapcsolattartás útján 

 
h) Egyéb tanulmányi programokat támogató személyzet - kijelölt tanulmányi felelős, karrier-tanácsadó, adminisztráció, szálláshivatal stb. 

(elérhetőségekkel). 
 

PhDr. Erich Schlesinger - tanulmányi asszisztens 
Mgr. Bianka Galambošová . adminisztratív dolgozó DP Dunajská Streda Mgr. 
Csomor Mária - adminisztratív dolgozó DP Dunajská Streda 
(Dunaszerdahely) 

 
8. A tanulmányi program és a támogatás térbeli, anyagi és technikai biztosítása 
a) A tanulmányi program tantermeinek és technikai felszereltségének felsorolása és jellemzői a tanulási eredményekhez és a tantárgyakhoz 

rendelve (laboratóriumok, projekt- és művészeti műtermek, stúdiók, műhelyek, tolmácsfülkék, klinikák, szemináriumok, tudományos és 
technológiai parkok, technológiai inkubátorok, iskolai vállalkozások, gyakorlóközpontok, gyakorlóiskolák, oktatási és képzési 
létesítmények, sportcsarnokok, uszodák, sportpályák). 

 

A ESJF Szent Erzsébet négy 45, 40, 35 és 20 férőhelyes előadóteremmel rendelkezik a Dunajská Streda-i különálló munkahelyen. Mindegyikük fel 
van szerelve PC-vel, adatprojektorral. 
Ezen kívül az épületben található egy könyvtár, tanári szobák, egy tanulószoba, egy videóstúdió, egy szoba 6 PC-vel (Windows XP, Microsoft 
Office programokkal (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point). 
A földszinti helyiségekben, azaz az előadóteremben, a könyvtárban és a kiegészítőkben biztosított az akadálymentesítés. 

 

A tanulmányi program oktatásához szükséges anyagi és technikai támogatás. 
A tantermek székekkel vannak berendezve, amelyeken egy dönthető íróasztal áll az íráshoz, vagy asztalok és székek. A tantermekben kerámia 
táblákat és pulpitust helyeztek el. Az előadások megtartásához laptopok és vetítőberendezések állnak rendelkezésre, a tanárok igényei szerint 
adatprojektor és hangtechnika. A videostúdióban professzionális felszerelés áll rendelkezésre fotók, videók, podcastok készítéséhez. 
Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 

 

b) A tanulmányi program információellátásának jellemzői (a tanulmányi irodalomhoz való hozzáférés a kurzusismertető lapok szerint), az 
információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz való hozzáférés, információs technológiák stb.) 

 

A Szociális Munka Intézete és a Szociális Munka Iskolája könyvtárral rendelkezik, amely a szociális munka és más tudományágak folyóiratait és 
könyvcímeit tartalmazza. A könyvtárban szlovák, magyar és angol nyelvű könyvcímek és forgatókönyvek találhatók. A könyvtárban 
monográfiák, oktatói szövegek és elektronikus dokumentumok, valamint szakdolgozatok (alapképzés, diploma, szigorlat) kölcsönözhetők. 
A hallgatók számára az az előny, hogy a tanulmányi program 30 tantárgyának 29 oktatói szövege közvetlenül az egyetem kiadói 
tevékenységéből származik. Tanáraink rendszeresen publikálnak az általuk oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagokat, és ezeket a Social 
and Health Spectrum című egyetemi folyóiratban teszik közzé, ahol a diákok is részt vesznek a publikációs tevékenységben. Az intézet a 
Pozsonyi Egyetem Rektori Hivatalának házi könyvtárával is kapcsolatban áll, amely folyamatosan frissül a www.vssvalzbety.sk oldalon. 
További információ a következő címen érhető el: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
 

c) A távoktatás jellemzői és alkalmazási köre a tantervben alkalmazott tanfolyamokhoz rendelve. Megközelítések, e-learning portálok 
kézikönyvei. A nappali tagozatról a távoktatásra való áttérés eljárásai. 

https://www.unids.sk/sk/magisterske-studium/
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
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A távoktatást az ELIX nevű belső online tanulási rendszer biztosítja, amelyet kizárólag a főiskola igényeihez készítettek. A rendszer lehetővé 
teszi a valós idejű előadások aktív visszajelzéssel történő megtartását, valamint a hallgatók visszajelzéseinek és véleményének felméréseken 
keresztül történő megismerését. A rendszer lehetővé teszi az egyéni tesztelést kvíz formájában is, ahol minden tanuló számára egy adott 
időpontban más-más kvíz készíthető. Link: https://elix.seuniversity.eu 
Ugyanakkor a főiskola rendelkezik a CISCO webex elektronikus rendszerével. A Május 1. tér 1. szám alatt található egy teljes multimédiás 
felszereléssel ellátott terem a konferenciák közvetítéséhez. 

 
 

d) Az egyetem partnerei a tanulmányi program oktatási tevékenységeinek biztosításában és részvételük jellemzői. 

 
Partnerek a hallgatók szakmai gyakorlatában: 
Szociális Szolgáltató Központ Jahodná - Mlynská ulica 240/75, 930 21 Jahodná 
Szociális szolgáltatások Gyermek- és felnőttotthon Medveďovban - Hlavná 111, 930 07 
Medveďov Idősek otthona - gen. Svobodu 1948/10 - 92901 Dunajská Streda 
(Dunaszerdahely) 
ÚPSVaR Bratislava - Vazovova 7/A, Bratislava 
Kapcsolódó iskola - Dolinského 1, Bratislava 

Általános iskola óvodával Samuel Timon - Trenčianska Turňa 30 
Diagnosztikai Központ - Trstínska 2, Pozsony - Záhorská Bystrica 
ÚPSVaR Bratislava - Vazovova 7/A, Pozsony 

Szent Mihály Szociális Szolgáltató Otthon n.o. - Závod 419 
Trnava Főegyházmegyei Karitász (Hlavná 43, Trnava) - Nyugodt Idősek Háza Cífer - Ľ. Pavetiša 17, 
Cífer Pomocníček O.Z. (napközi otthon) - Legionárska 13, Sereď 
Szociális Szolgáltató Otthon és Támogatott Lakhatás MEREMA - Pri starom mlyne 1, Modra GERION 
(Idősek otthona) - Nám. Rodiny 1, Pozsony 
ÉLETFA O.Z. - Fejlesztési Központ - Alžbetínske nám. 4459/A, Dunajská Streda 
DSS Senecio, n.o. - Na Grbe 2, 84101 Bratislava 

ZSS Seniorville Jablonové - Jablonové 439, 90054 Jablonové 
Élet őszi otthona, Idősek otthona - Hanulova 7/A, Bratislava 
MVSR - Határ- és Idegenrendészeti Hivatal - Az illegális migráció elleni küzdelem nemzeti egysége - 81272 
Pozsony Szociális Szolgáltató Központ Senica, n.o., Štefániková 1598/11B, Senica 
Charity of St. Agnes - Samaritan Asylum House, Moravní 936, 
Otrokovice Mea Culpa, Hradská 2/b, Bratislava 
Timoteus s.r.o. - Jókaiho 34, Komárno DSS gyermekeknek és 
felnőtteknek, Javorinská 7a, Pozsony 
Together o.z., Gessayova 41, 
Pozsony OZ Vagus, Račianska 78, 
Pozsony 
OZ Ichtys, Štefana Králika 1, 841 08 Bratislava 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 

 

e) A társadalmi, sportolási, kulturális, spirituális és szociális lehetőségek jellemzői. Thermalpark Dunajská 
Streda, Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda 
Leisure Time Park, Trhovisko 5873, 92901 Dunajská Streda, 92901 Dunajská Streda 
Teniszklub Dunajská Streda, Táborová utca, 92901 Dunajská Streda 
Dunajská Streda Városi Művelődési Központ, Bartók Bélu 788/1, 929 01 Dunajská Streda Kortárs 
Magyar Művészek Galériája, Szabóa Gyula 304/2, 929 01 Dunajská Streda Žitnoostrovská 
Könyvtár, Bartók Bélu 788, 929 01 Dunajská Streda, Bartók Bélu 788, 929 01 Dunajská Streda 

 
 

f) A hallgatók mobilitásban és szakmai gyakorlatban való részvételének lehetőségei és feltételei (elérhetőségekkel), jelentkezési útmutató, a 
tanulás elismerésének szabályai. 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/ukrajina/misia 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty 

 

9. A jelentkezőnek a tanulmányi programhoz szükséges képességei és előfeltételei 
a) A felvételhez szükséges kompetenciák és előfeltételek. 

 

A. Felvételi feltételek a II. (Mgr.) fokozatra jelentkezők számára 

1. Felsőoktatás I. (Bc.) fokozatú, államvizsgával zárult tanulmányok. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
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2. Kitöltött jelentkezési lap egyetemi tanulmányokra, amely mellékletként tartalmazza: 

- az oklevél hitelesített másolata, 
- az államvizsga-bizonyítvány hitelesített másolata, 
- a sikeres vizsgák és az alapképzési tanulmányok kreditpontjainak igazolása, 
- külföldi egyetemen tanult kérelmezők - Az oktatási dokumentum egyenértékűségének elismeréséről szóló határozat (a határozat 

fénymásolatát hivatalosan hitelesíteni kell), és ezzel egyidejűleg a külföldi oktatási dokumentum nem hitelesített másolatát is be kell 
nyújtani, 

- Önéletrajz (aláírva), 
- a külső tanulmányi formára jelentkezőnek a jelentkezési lap 2. oldalán meg kell adnia a munkaviszonyára vonatkozó adatokat. 

 
 

A felsőoktatási törvény 58. § (6) bekezdése értelmében a dékán dönt a kar által megvalósított tanulmányi programra történő felvételről. A 
rektor dönt a felsőoktatási intézmény által működtetett tanulmányi programra történő felvételről. 
Linkek: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 
 

b) Felvételi eljárások. 
 

A Főiskola a hallgatókat a törvényes feltételek alapján veszi fel (a felsőoktatási törvényben meghatározottak szerint). A felvételi eljárást a 
pozsonyi Szent Erzsébet Egyetem Tanulmányi Szabályzata 6. cikke szabályozza, amely kimondja: 

1) A Szlovák Köztársaság állampolgára és külföldi is lehet az egyetem hallgatója, ha bizonyítja, hogy megfelel a törvényben 
meghatározott tanulmányi feltételeknek, és az egyetem tudományos szenátusa által a rektor javaslatára jóváhagyott egyéb 
feltételeknek. 

2) A felsőoktatási törvény 58. § (6) bekezdése értelmében a dékán dönt a kar által megvalósított tanulmányi programra történő 
felvételről. A rektor dönt a felsőoktatási intézmény által működtetett tanulmányi programra történő felvételről. 

3) A tanulmányokba való felvételről szóló döntésről szóló értesítéssel a jelentkező jogosulttá válik a tanulmányokba való 
beiratkozásra. Ez a jog megszűnik, ha a jelentkező nemleges választ ad, vagy nem válaszol a főiskola azon kérdésére, hogy 
beiratkozik-e a határidőig. 

4) A tanulmányokra felvett jelentkező a beiratkozás időpontjától válik hallgatóvá. 
 

Linkek: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

 

c) Legutóbbi felvételi eredmények. 
 

Az elmúlt időszakban a hallgatókat a teljesített felvételi követelmények alapján vették fel. A jelentkezők kiválasztása során a szociális 

munkásoknak a DSS-ben és az EU munkaerőpiacán tapasztalható hiánya miatt a hallgatókat középiskolai eredményeik sorrendjében 

vették fel. 
 

Acad. Év A pályázók száma Felvételek 
száma 

A beiratkozottak száma 

2020/2021 17 17 15 

2021/2022 16 16 14 

 
 

10. Visszajelzés a nyújtott oktatás minőségéről: 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

Link a Szent Erzsébet Tudományegyetemen folyó oktatás minőségének ellenőrzéséről szóló 
jelentéshez, k.n.o.: https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel- 
rok-2019-2020.pdf https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 

Éves főiskolai jelentés, amely tartalmazza a tanulmányok minőségének mérését (XII. fejezet): 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf. 

 

a) A hallgatóknak a tanulmányi program minőségéről alkotott véleményének nyomon követésére és értékelésére szolgáló eljárások. 
 

Linkek: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/KvalitaVzdelavania/HodnotenieKvality-vzdel-rok-2019-2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
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b) A hallgatói visszajelzések eredményei és a tanulmányi program minőségének javítását célzó kapcsolódó intézkedések. 
 

Vonalak: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik 

 

c) Az öregdiákok visszajelzéseinek eredményei és a tanulmányi program minőségének javítását célzó kapcsolódó intézkedések. 
 

Link: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 
 

11. A tanulmányokkal vagy a hallgató tanulmányi programjával kapcsolatos egyéb vonatkozó belső szabályzatokra és információkra 
mutató linkek (pl. tanulmányi útmutató, szállásszabályzat, díjszabási irányelvek, diákhitel-irányelvek stb.). 

 
 

- A díjfizetési irányelvek itt érhetők el: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky 
 

- Szociális ösztöndíjak: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium 
 

- Terhességi ösztöndíjak: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium 
 

- Motivációs ösztöndíjak: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium, 
 

- Szociális tanácsadó központ diákoknak: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 
 

- Pályaorientációs Központ: https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
 

- Hosszú távú terv : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer 
 

- Hazai és nemzetközi akkreditációk : https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
 

- A ESJF eredményei: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
 

- A ESJF végzőseinek foglalkoztatása és a munkáltatók által adott értékelésük: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie- 
absolventov 

 

- A ESJF belső rendszere: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
http://alumni.vssvalzbety.sk/dotaznik
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/poplatky
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/socialne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/tehotenske-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/stipendia/motivacne-stipendium
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system
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1. Egészségügyi és Szociális Jogi Főiskola St. Elizabeth's valamennyi tanulmányi programját a Szlovák 
Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség tanulmányi programokra vonatkozó szabványaihoz igazította, 
és az értékelési kritériumok minden egyes pontjához egyedi bizonyítékokat csatol. 

a tanulmányi programokra vonatkozó előírások ( 2. pont 11. pont) 
 

 
2. ESJF szabvány értékelésének kritériumai Új tanulmányi programra vonatkozó javaslat és a 

tanulmányi program módosítására vonatkozó javaslat (a tanulmányi programra vonatkozó 
szabványok 2. cikke) 

 
SP 2.1.1. Az új tanulmányi programra vonatkozó javaslatot vagy egy tanulmányi program 

módosítására vonatkozó javaslatot a főiskola felsőoktatási belső 
minőségbiztosítási rendszerének formalizált folyamatai szerint dolgozzák ki és 
nyújtják be. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.1.1. mellékletéhez: 
3. A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

4. Tanulmányi programok létrehozása, előkészítése, jóváhagyása, módosítása és megszüntetése 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazni 
ktudijnchprogramov2.pdf 

5. A felsőoktatás koherens belső minőségbiztosítási rendszerének struktúrái, politikái és folyamatai a 
ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

 

SP 2.1.2. Ha a főiskola nem rendelkezik jóváhagyott belső rendszerrel, a minőségbiztosítási 
szabályokat közvetlenül a vonatkozó tantervi javaslatban kell feltüntetni. 

Az SP 2.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A felsőoktatás minőségellenőrzése a ESJF-nél 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 
c) A ESJF értékelési jelentései 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
d) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, alkalmazása és 

értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava 

 

SP 2.2.1. A tanulmányi programot a főiskola küldetésével és stratégiai céljaival összhangban 
alakítják ki, a főiskola hosszú távú tervében meghatározottak szerint. 

Az SP 2.2.1. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF hosszú távú terve 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer 
b) A ESJF alapszabálya 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf 
c) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/dlhodoby-zamer
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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d) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2004-től https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL- 
ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT- 

ST-ELIZABETH.pdf 
e) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2008-tól 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf 
f) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2012-től 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf 

g) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2017-től 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabet 
hUniversity-4.pdf 

 

SP 2.3.1. A tanulmányi program végrehajtásáért, fejlesztéséért és minőségbiztosításáért kijelölt 
személyek felelősek. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.3.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Az egyetemi tanárok tudományos-művészeti-pedagógiai jellemzői ESJF 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A ESJF alkalmazottainak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BE 
ada%C5%A5 

 
 

SP 2.4.1. A hallgatók részt vesznek a tantervi javaslat elkészítésében. 
Csatolt bizonyíték az SP 2.4.1 : 

a) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrady 
VZaSP.pdf 

b) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Tanács alapszabálya és eljárási szabályzata a felsőoktatás 
belső minőségbiztosítási rendszeréhez 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpe 
ovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

 
 

SP 2.4.2. A munkaadókat és más érdekelt feleket bevonják a tanterv kialakításába. 
a) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejrady 
VZaSP.pdf 

b) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Tanács alapszabálya és eljárási szabályzata a felsőoktatás 
belső minőségbiztosítási rendszeréhez 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpe 
ovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

c) A ESJF diplomások értékelése a munkaadóik által 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames 
tnvatemi.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabethUniversity-4.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabethUniversity-4.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások Kamarája a ESJF 
szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka tanulmányi 
programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

f) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról - 
közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pd 
f 

 
 

SP 2.5.1. A tanulmányi program a szakterülethez van rendelve, és a képzési szint, 
valamint a tartalmi megfelelés mértéke a vonatkozó szakterülettel indokolt. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.5.1. mellékletéhez: 
a) Tanulmányi programok a ESJF-nél 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Tanulmányi területek rendszere 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory 
 
 

SP 2.5.2. A két szakterület kombinációját tartalmazó tanulmányi program vagy 
interdiszciplináris tanulmányi program az érintett szakterületeknek van 
hozzárendelve, és indokolt a tartalmi megfelelés mértéke az érintett 
szakterületekkel. 

Az SP 2.5.2. ponthoz csatolt bizonyítékok. 

a) Tanulmányi programok a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) Tanulmányi területek rendszere 
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory 

 
 

SP 2.6.1. A tanulmányi program világosan meghatározza és kommunikálja azt a képzettségi 
szintet, amelyet a hallgatók a program sikeres elvégzésével szereznek. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.6.1. mellékletéhez: 
a) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának jóváhagyása 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
b) A ESJF diplomások értékelése a munkaadóik által 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzames 
tnvatemi.pdf 

c) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
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d) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka tanulmányi 
programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

e) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról - 
közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pd 
f 

 
 
 

SP 2.6.2. A tanulmányban meghatározott és közölt képesítések a program megfelel a 
képesítési keretrendszer szerinti megfelelő képzési szintnek. 
Csatolt bizonyíték az SP 2.6.2. ponthoz: 

a) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának engedélyei 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 

b) A ESJF diplomások értékelése a munkaadóik által 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPic 
hzamestnvatemi.pdf 

c) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások Kamarája a ESJF 
szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomoryso 
c.workerassistantsoc.prce.pdf 

d) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka tanulmányi 
programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovv 
socilnejprci1.pdf 

e) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról - 
Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

 
 

SP 2.7.1. A tanulmányi program egyértelműen meghatározza a diplomások profilját. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.7.1. mellékletéhez: 
a) Tanulmányi programok a ESJF-nél 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF diplomások profilja 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil- 
absloventa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
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SP 2.7.2 A diplomás profillal összhangban a főiskola küldetésével összhangban lévő, 
ellenőrizhető tanulási eredményeket határozzák meg és kommunikálják a 
leírásokon keresztül. 

Az SP 2.7.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st 
udijnaskusobnyporiadok.pdf 

b) A tanulók által megszerzett ismeretek és készségek ellenőrzése állami vizsgákon 
keresztül 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomosta 
készségekstudentovprostr.t.skky.pdf 

c) A ESJF külföldi akkreditációi 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

 

 

SP 2.7.3. A tanulási eredmények megfelelnek a képesítési keretrendszer megfelelő szintjének. 
a) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smer 
nice/studijnaskusobnyporiadok.pdf 

b) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának engedélyei 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 

 

c) A ESJF végzősök értékelése a munkaadóik által 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovV 
ZaSPichzamestnvatemi.pdf 

d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások 
Kamarája a ESJF szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejko 
morysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdel 
vateovvsocilnejprci1.pdf 

f) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi 
programról - Közegészségügy 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR. 
pdf 

g) A ESJF külföldi akkreditációi 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
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SP 2.7.4. A tanulási eredmények megfelelnek az ismeretkörnek a vonatkozó tanulmányi területnek 
megfelelően. 

a) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának engedélyei 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 

b) A ESJF végzősök értékelése a munkaadóik által 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovV 
ZaSPichzamestnvatemi.pdf 

c) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások 
Kamarája a ESJF szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejko 
morysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdel 
vateovvsocilnejprci1.pdf 

e) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi 
programról - Közegészségügy 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR. 
pdf 

f) A ESJF külföldi akkreditációi 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

 
 

SP 2.8.1. A tanulmányi program megjelöli azokat a szakmákat, amelyekhez a megszerzett 
képesítés szükséges. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.8.1. mellékletéhez: 

a) A ESJF diplomások profilja 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil- 
absloventa 

b) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

c) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF szociális 
munka tanulmányi programjában 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

e) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi 
programról - Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p 
df 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
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SP 2.8.2. A tanulmányi program elvégzésével megszerzett tanulási eredmények és képesítések 
megfelel a szakmára vonatkozó ágazatspecifikus szakmai elvárásoknak. 

Az SP 2.8.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

b) A ESJF eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

c) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF 
szociális munka tanulmányi programjában 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

d) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

e) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi 
programról - Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p 
df 

f) ESJF Control https://www.vssvalzbety.sk/o- 
nas/kontrola 

 
 

SP 2.8.3. Ezeket a tényeket az érintett külső érdekeltek nyilatkozatai vagy a vonatkozó 
tanulmányi terület leírásában említett jogi személy egyetértő véleménye, a 
tanulmányi program megvalósításáért felelős illetékes minisztérium egyetértő 
véleménye igazolja. 

Az SP 2.8.3. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 

hozzájárulása a ESJF 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
valamennyi orvosi akkreditációjához. 

b) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF 
szociális munka tanulmányi programján 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejko 
morysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

c) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális 
munka tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdel 
vateovvsocilnejprci1.pdf 

d) A Közegészségügyi Hivatal véleménye a tanulmányi programról - 
Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZS 
R.pdf 

e) A ESJF végzőseinek munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Hodnoteniaabsolventov 
VZaSPichzamestnvatemi.pdf 
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f) A ESJF eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

 
 

SP 2.9.1. A tanulmányi program szakmai tartalma, felépítése és sorrendje, valamint a 
tanulmányok sikeres elvégzésének feltételei lehetővé teszik a tanulási 
eredmények elérését. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.9.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF tanulmányi szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernic 
e/studijnaskusobnyorderok.pdf 

c) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 

d) ESJF Controls 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 

SP 2.9.2. A szakképzési orientált alapképzési programok esetében a tanulmányi program 
tartalmát úgy alakítják ki, hogy lehetővé tegye a munkáltatók által elvárt 
tanulási eredmények elérését, hangsúlyt fektetve a gyakorlati szakmai 
készségek fejlesztésére az adott gazdasági ágazatban vagy társadalmi 
gyakorlatban. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.9.2. ponthoz: 
a) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF szociális 

munka tanulmányi programjában 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomor 
ysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

b) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvat 
eovvsocilnejprci1.pdf 

c) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi 
programról - Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.p 
df 

d) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
SPichzamestnvatemi.pdf 
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SP 2.9.3. A tanulmányi program szakmai tartalma, felépítése és a profilkurzusok és egyéb 
tanulási tevékenységek sorrendje biztosítja a korszerű ismeretekhez, 
készségekhez és kompetenciákhoz való hozzáférést. 

Az SP 2.9.3. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 

eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

 
 

SP 2.9.4. A tanulmányi program szakmai tartalma, a profilkurzusok felépítése és sorrendje, 
valamint egyéb tanulási tevékenységei garantálják az átadható 
kompetenciákhoz való hozzáférést, amelyek befolyásolják a hallgatók személyes 
fejlődését, és amelyeket a jövőbeli karrierjükben és a demokratikus társadalmak 
aktív polgáraiként használhatnak. 

Az SP 2.9.4. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 

eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

d) Kar - Szent János Pál II. missziós és trópusi egészségügyi intézet 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho- 
egészségügy 

e) ESJF projektek ,, 102 lépés" 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 

f) A ESJF külföldi projektjei 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty 

 
 

SP 2.10.1. A tanulmányi programnak egységes tanulmányi időtartama és a hallgatói 
munkaterhelés. 

Az SP 2.10.1. csatolt mellékletei : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF tanulmányi szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/sme 
rnice/studijnaskusobnyorderok.pdf 

c) Belföldi akkreditáció 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
https://www.portalvs.sk/sk/morho 
https://www.portalvs.sk/sk/morho 
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SP 2.10.2. A tanulmányi program rendelkezik az egyes tanulmányi tárgyakra vonatkozó, ECTS 
kreditekben és a kontaktoktatás óraszámában kifejezett hallgatói 
munkaterheléssel, kivéve, ha az oktatási tevékenység jellege ezt nem követeli 
meg. 

Az SP 2.10.2. csatolt mellékletei. : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF tanulmányi szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/ 
studijnaskusobnyorderok.pdf 

c) A tanulmányi hitelrendszerről szóló rendelet 
https://ww.portalvs.sk/files/files/vyhl  
ka_614_2002.pdf 

 

SP 2.10.3. A tanulmányok standard hossza, a munkaterhelés és a kontaktoktatási órák száma 
lehetővé teszi a tanulási eredmények elérését, és megfelel a tanulmányi 
program formájának. 

Az SP 2.10.3. mellékletét képező mellékletek. : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 

hozzájárulása valamennyi orvosi akkreditációhoz 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 

 
 

SP 2.11.1. A szakmai irányultságú alapképzési szakok esetében a tartalmuk tartalmazza a 
hallgatók kötelező szakmai gyakorlatát egy szerződéssel együttműködő 
szervezetnél, összesen legalább egy félév időtartamban, amelynek célja a 
gyakorlati szakmai készségek fejlesztése. 

Az SP 2.11.1. csatolt mellékletei : 
a) Megkötött együttműködési megállapodások 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
b) Munkáltatói értékelések 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPich 
zamestnvatemi.pdf 

 
 

SP 2.11.2. A szakmai gyakorlat lehetővé teszi a hallgató számára, hogy olyan 
tevékenységeket végezzen, amelyek révén elsajátítja az adott képesítési szintre 
és az adott szakterületre jellemző munkagyakorlatokat, lehetősége van részt 
venni szakmai folyamatokban, projektekben, és konkrét feladatokon keresztül 
elsajátítani a vonatkozó szakmák ellátásához szükséges ismereteket, készségeket 
és kompetenciákat. 

Az SP 2.11.2. csatolt mellékletei. : 
a) Megkötött együttműködési megállapodások 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
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SP 2.12.1. A tanulmányi programban világosan meghatározott szintű és jellegű kreatív tevékenységek 
szükségesek a tanulmányok sikeres elvégzéséhez, különösen a záródolgozathoz 
kapcsolódóan. 

Az SP 2.12.1. csatolt mellékletei : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) ESJF tanulmányi szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st 
udijnaskusobnyorderok.pdf 

 
 

d) Az SP 3 szabvány értékelésének kritériumai A tanulmányi program jóváhagyása (a 
tanulmányi programra vonatkozó szabványok 3. cikke) 

 

SP 3.1.1.1. A tanulmányi programot a formalizált belső rendszerfolyamatokkal összhangban hagyják 
jóvá. 

Az SP 3.1.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A felsőoktatás koherens belső minőségbiztosítási rendszerének struktúrái, politikái és 

folyamatai a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

b) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

 

SP 3.1.2. A tanulmányi program független, pártatlan és objektív értékelése és jóváhagyása 
garantált. A tanulmányi programot jóváhagyó személyek különböznek a 
tanulmányi programtervezetet készítő személyektől. 

Az SP 3.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 

a) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) A ESJF programtanácsa és egyes szekciói 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

c) Tanulmányi programok létrehozása, előkészítése, jóváhagyása, módosítása és megszüntetése 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovanieprav 

aazniktudijnchprogramov2.pdf 

d) A felsőoktatás struktúrái, politikái és koherens belső minőségbiztosítási rendszere a 
felsőoktatási intézményi minőségbiztosítási program keretében 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherent 
nhovntornhosystmuzabezpeovaniakkalityvysokokolskhovzdzdvZaSP6.pdf 
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https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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SP 3.1.3. A tanulmányi program szakmailag megalapozott értékelése és jóváhagyása garantált. 
Az SP 3.1.3. ponthoz csatolt bizonyítékok : 

a) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) A ESJF programtanácsa és egyes szekciói 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 
 

SP 3.1.4 A tantervi javaslat átlátható és tisztességes felülvizsgálata és jóváhagyása biztosított. 
Az SP 3.1.4. ponthoz csatolt bizonyítékok : 

a) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) A ESJF programtanácsa és egyes szekciói 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

c) Tanulmányi programok létrehozása, előkészítése, jóváhagyása, módosítása és 
megszüntetése 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepra 

vaazniktudijnchprogramov2.pdf 
 
 

SP 3.1.5. A hallgatók, a munkaadók és más érdekelt felek részt vesznek a tanulmányi program 
tervezésének és jóváhagyásának felülvizsgálatában. 

Az SP 3.1.5. ponthoz csatolt bizonyítékok : 

a) A ESJF programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgram 
ovejradyVZaSP.pdf 

b) A ESJF programtanácsa és egyes szekciói 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

c) Tantervek tervezése, elkészítése, jóváhagyása, módosítása és megszüntetése 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepra 

vaazniktudijnchprogramov2.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
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e) A 4. tanulóközpontú tanulás, tanítás és értékelés (a tantervi követelmények 4. cikke) 
értékelési kritériumai 

 
SP 4.1.1.  A tanulmányi programban a tanítás, a tanulás és a tanulási eredmények 

értékelésének szabályai, formái és módszerei lehetővé teszik a tanulási 
eredmények elérését. 

Az SP 4.1.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF nemzetközi akkreditációja 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
c) Belföldi akkreditáció 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF szociális munka 

tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a ESJF szociális munka tanulmányi 
programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocil 
nejprci1.pdf 

f) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról 
- Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

g) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

h) A ESJF eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

 
 
 

 

SP 4.1.2. A tantervben a tanítás, a tanulás és a tanulási eredmények értékelésének szabályai, 
formái és módszerei tiszteletben tartják a tanulók sokféleségét és a tanulási 
célok és eredmények eléréséhez szükséges igényeiket. 

Az SP 4.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A ESJF etikai kódexe 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 
b) Rektori intézkedés a ESJF tanárainak és diákjainak egyenlő bánásmódjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

c) Irányelv a felsőoktatási intézményeknek a sajátos nevelési igényű jelentkezők és 
hallgatók támogatásáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovot 
diumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
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d) A ESJF etikai bizottsága 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf 

e) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

f) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

g) A megkülönböztetés tilalma - Szexuális zaklatás a ESJF hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Sexulneobaovanie.pdf 

 

 

SP 4.2.1. A tanulási pályák és a tanulási eredmények elérésének rugalmassága lehetővé válik. 
Az SP 4.2.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) ESJF tanulmányi szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyorderok.pdf 

b) A ESJF ösztöndíjszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5% 
A0tipendijn%C3%BD%20order.pdf 

c) Karrier-tanácsadó központ 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

d) A ESJF tanulmányi programjai 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

e) Egyéni díjak a ESJF diákjai számára 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/ocenenia-vs 

f) További pedagógiai tanulmányok 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 

 
 

SP 4.2.2. A tanulmányi programnak lehetővé kell tennie az egyetemen kívüli releváns tanulást 
hazai és külföldi intézményekben, különösen a mobilitás elősegítése révén. 

Az SP 4.2.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Nemzetközi mobilitás 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
b) A diákok bevonása a kevésbé fejlett országokban végzett 

missziókba 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie 

c) Kar - Szent János Pál II. missziós és trópusi egészségügyi intézet 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) Szerbia - Báčsky 
Petrovec 
https://vssebp.edu.rs/ 

e) Příbram - Csehország 
https://www.vszsp.cz/ 

f) Prága - Csehország 
https://www.hitspraha.cz/index.php/vs-hits.html 

g) Phnom-Penh - Kambodzsa 
https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb/ngo-information/1887 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/stipendia/%C5%A0tipendijn%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/ocenenia-vs
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-misiologie
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://vssebp.edu.rs/
https://www.vszsp.cz/
https://www.hitspraha.cz/index.php/vs-hits.html
https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb/ngo-information/1887
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h) Nairobi - Kenya 
https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-school- 
karen-kibera/ 

 
 

SP 4.2.3.  A főiskolán kívül, hazai és külföldi intézményekben folytatott tanulmányok 
eredményeit a főiskola elismeri. 

Az SP 4.2.3. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Külföldi egyetem által kiállított oktatási dokumentum elismeréséről szóló határozatok 

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna- 
oktatás/ 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter 
/18A dokumentumok átadásának eljárása2111181.pdf 

b) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2004-től 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT- 

ST-ELIZABETH.pdf 
c) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2008-tól 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf 
d) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2012-től 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf 

e) A ESJF nemzetközi akkreditációja 2017-től 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabet 
hUniversity-4.pdf 

f) A ESJF 2011.4.13-án az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) érvényes tagjává vált, és ezzel 
az európai felsőoktatás részévé vált, jogában áll részt venni az EUA tevékenységeiben és 
projektjeiben, és ezáltal jelentős mértékben részt venni az európai tudományos életben. 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocia 
lWork2.pdf 

g) Ballagási fotógaléria 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/fotogaleria 

 

SP 4.3.1. A tanítás, a tanulás és a tanulási eredmények értékelésének formái és módszerei 
arra ösztönzik a hallgatókat, hogy aktív szerepet vállaljanak a tanulási 
folyamatban és a tudományos karrierjük alakulásában. 

Az SP 4.3.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) PhD. tanulmányok 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
b) PhD tanulmányok 

https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie 
c) További pedagógiai tanulmányok 

https://vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 

https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-school-karen-kibera/
https://www.kenyaprimaryschools.com/nairobi/st-elizabeth-academy-primary-school-karen-kibera/
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/18Postuppreuznaniedokladov2111181.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT-ST-ELIZABETH.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2012-Acreditation.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabethUniversity-4.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/AccreditationReportMay2017StElizabethUniversity-4.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocialWork2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/REKTORAT/201104.18.EUAStElizabethHealthSocialWork2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/fotogaleria
https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
https://vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
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SP 4.3.2. A hallgatók a tanulási eredményekhez és a tanulmányi program képesítési keretének 
szintjéhez viszonyítva megfelelő módon vesznek részt a főiskola kreatív 
tevékenységeiben. 

Az SP 4.3.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) ESJF Kiadványok 

https://vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
b) PhD. tanulmányok 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
c) Web of Science 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
d) A hallgatók bevonása a KKK-ba 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace/svoc 
e) A hallgatók publikációs tevékenysége egyetemi folyóiratunkban 

www.szspektrum.eu 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/casopis-szs 

 
 

SP 4.4.1. A tantervben az önállóság, függetlenség és önértékelés érzése erősödik. 

Az SP 4.4.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A ESJF akadémiai szenátusa 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 
b) Alumni Klub 

http://alumni.vssvalzbety.sk/ 
c) A ESJF programtanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovej 
councilsVZaSP.pdf 

d) A ESJF értékelési jelentései 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 
 

SP 4.4.2. A tanulók megfelelő útmutatást és támogatást kapnak a tanároktól, amely a kölcsönös 
tiszteleten és figyelembevételen alapul. 

Az SP 4.4.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Rektori intézkedés A ESJF etikai kódexe 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 
b) Rektori intézkedés a ESJF oktatóinak és hallgatóinak egyenlő bánásmódjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf 
c) A ESJF etikai bizottsága 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf 
d) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 
e) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
f) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a ESJF hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf 

https://vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/ustavy/usd/ustav-socialnej-prace/svoc
https://www.vssvalzbety.sk/veda/casopis-szs
https://www.vssvalzbety.sk/veda/casopis-szs
https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
http://alumni.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
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g) Karrier-tanácsadó központ 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
h) Szociális Tanácsadó Központ diákoknak 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

 
 

 

SP 4.5.1. A tanulmányi programot olyan módon valósítják meg, amely elősegíti a tanulók belső 
motivációját a folyamatos fejlődésre. 

Az SP 4.5.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Karrier-tanácsadó központ 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
b) További pedagógiai tanulmányok 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 
c) Szigorú eljárás 

https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie 
d) PhD. tanulmányok 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
 
 

SP 4.5.2. A tanulmányi programnak olyan módon kell megvalósulnia, amely elősegíti a 
tudományos etika és a szakmai etika elveinek betartását, ha az egy szakmai 
orientációjú alapképzési program. 

Az SP 4.5.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Plágiumellenes kézikönyv ESJF 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky- 
manual.pdf 

b) A ESJF etikai kódexe 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 

c) A szakdolgozatok oktatóinak, felügyelőinek és opponenseinek kiválasztása és 
jóváhagyása a ESJF-nél 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaopone 
ntovkval.prc1.pdf 

d) A témavezetők és a szakdolgozat opponensek kiválasztása 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenchprc.pdf 

 
 

 

SP 4.6.1. A tanulmányi programnak rendelkeznie kell a tanulmányi program tanulási eredményeinek 
értékelésére vonatkozó, korábban közzétett szabályokkal, kritériumokkal és 
módszerekkel. 

Az SP 4.6.1. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Tanításértékelési jelentések https://vssvalzbety.sk/o- 

nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) A ESJF évkönyve 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
c) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberkoliteovaoponentovzverenchprc.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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d) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

 
 

SP 4.6.2. Az értékelési eredményeket rögzítik, dokumentálják és 
archiválják. 
SP Csatolt bizonyíték az SP 4.6.2. ponthoz : 
a) Időszakos értékelő jelentések 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Éves jelentések 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
c) Regisztrációs és aprítási szabályok 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacny- 
rules.pdf 

 
 

SP 4.7.1. Az értékelési módszerek és kritériumok előre ismertek és a 
diákok számára hozzáférhetőek. 
Az SP 4.7.1. csatolt mellékletei : 
a) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

b) PhD. tanulmányok 
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 

c) PhD tanulmányok 
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie 

d) A ESJF tanulmányi programjai 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

e) A ESJF évkönyve 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

 
 

 

SP 4.7.2. Az értékelési módszereket és kritériumokat a program 
egyes szakaszai/tárgyai/moduljai tartalmazzák. 

Az SP 4.7.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A szakdolgozatok oktatóinak, felügyelőinek és opponenseinek kiválasztása és 

jóváhagyása a ESJF-nél 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaopone 
ntovkval.prc1.pdf 

c) A felvételi vizsgákon és az államvizsgákon elért eredmények értékelése 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodno 
tenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacny-poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/registraturny-spisovy-skartacny-poriadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
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SP 4.7.3. Az értékelési módszerek és kritériumok alkalmasak a megszerzett tudás, 
készségek és kompetenciák igazságos, következetes és átlátható 
ellenőrzésére. 

Az SP 4.7.3. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A tanulók elsajátított ismereteinek és készségeinek ellenőrzése állami vizsgákon keresztül 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttud 
entovprostr.t.skky.pdf 

 
 

SP 4.8.1. Az értékelés megbízható visszajelzést nyújt a hallgatóknak annak 
megállapítására, hogy a tanulási eredmények milyen mértékben teljesülnek. 

Az SP 4.8.1. csatolt mellékletei : 

a) A ESJF értékelési jelentései 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

b) A ESJF eredményei 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 

 
 

SP 4.8.2. Az értékelési visszajelzés adott esetben kapcsolódik a tanulmányok 
előrehaladására vonatkozó útmutatáshoz. 

Az SP 4.8.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Karrier-tanácsadó központ 

https://vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
b) Irányelv a felsőoktatási intézményeknek a sajátos nevelési igényű jelentkezők és 

hallgatók támogatásáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

c) A ESJF értékelési jelentései 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

 
 

 

SP 4.9.1. Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, a tanulmányi programban 
részt vevő tanulók értékelését egynél több tanár végzi. 
Az SP 4.9.1. csatolt mellékletei : 

a) A szakdolgozatok oktatóinak, felügyelőinek és opponenseinek kiválasztása és 
jóváhagyása a ESJF-nél 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaop 
onentovkval.prc1.pdf 

b) A felvételi vizsgákon és az államvizsgákon elért eredmények értékelése 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Ho 
dnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf 

c) A ESJF Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu 
dijnaskusobnyporiadok.pdf 

d) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
https://vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Vberaschvaovanievyuujcichkoliteovaoponentovkval.prc1.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/Hodnotenievsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimncie-Bossing.pdf
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e) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

f) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a ESJF hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Szexuális visszaélés.pdf 

g) A ESJF doktori tanulmányokról szóló irányelv 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf 
h) Állami vizsgák nyilvántartása 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20k 
onanie/2021-%20nov%C3%A9%20things/Zpisottnejskke.pdf 

i) A disszertációs vizsga jegyzőkönyve 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazdizertanejskky.pdf 
j) A disszertációs vizsga jegyzőkönyve 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Protokolodizertanejskke.pdf 
k) A disszertáció védelmének jegyzőkönyve 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazobjahobydizertanejprce.pdf 

 

SP 4.10.1 A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy jogorvoslattal éljenek az értékelésük 
eredményeivel kapcsolatban, a jogorvoslatot kérőkkel szembeni méltányos 
bánásmód biztosítása mellett. 

Az SP 4.10.1. csatolt mellékletei : 
a) Irányelv az antiszociális tevékenységekkel kapcsolatos panaszok fogadásáról és 

kezeléséről 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete 
r/Internsmernicazkon.3072014.pdf 

b) A javasolt döntések formájának megváltoztatása , A tanítás hallgatói értékelésének 
koncepciója és minősége 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutych 
decisionconceptandqualityofstudentassessmentofteaching.pdf 

c) Fellebbezési eljárás a ESJF-nél 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf 

d) A ESJF Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

e) Rektori intézkedés a tanárok és diákok egyenlő bánásmódjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

f) A felsőoktatás koherens belső minőségbiztosítási rendszerének struktúrái, politikái és 
folyamatai a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobbing.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Sexulneobaovanie.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Smernicaodoktorandskomtdiu.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20konanie/2021-%20nov%C3%A9%20veci/Zpisottnejskke.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/prijimacie%20konanie/2021-%20nov%C3%A9%20veci/Zpisottnejskke.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazdizertanejskky.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Protokolodizertanejskke.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zpisnicazobjahobydizertanejprce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/Internsmernicazkon.3072014.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20peter/Internsmernicazkon.3072014.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutychrozhodnutikoncepciaakvalitaposudzovaniavyucbystudentmi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Infoportal/2012Smernica3zmenaformynavrhnutychrozhodnutikoncepciaakvalitaposudzovaniavyucbystudentmi.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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f) Az SP 5 szabvány értékelésének kritériumai Felvételi eljárás, tanulmányok, a képzés 
elismerése és a tudományos fokozatok odaítélése (a tanulmányi programokra 
vonatkozó szabványok 5. cikke) 

 

SP 5.1.1. A tanulmányi programot a tanulmányi ciklus minden szakaszában előre 
meghatározott és nyilvánosan könnyen hozzáférhető tanulmányi szabályok 
szerint kell végezni, nevezetesen a felvételi eljárás, a tanulmányok menete és 
értékelése, az oktatás elismerése, a tanulmányok befejezése, a diploma 
odaítélése, valamint az oklevél és a megszerzett oktatás egyéb bizonyítékainak 
kiadása. 

Az SP 5.1.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/studijn 
askusobnyporiadok.pdf 

b) Plágiumellenes kézikönyv ESJF 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky- 
manual.pdf 

c) A ESJF etikai kódexe 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 

d) Rektori intézkedés a tanárok és diákok egyenlő bánásmódjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

e) A ESJF évkönyve 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

f) A felvételi és államvizsga eredmények értékelése 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/2022/H 
odnotenievsledkovsledkovnaprijmacchskkachanattnychskkach.pdf 

g) A ESJF tanulmányi programjai 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP 5.1.2. Figyelembe veszik a tanulók sajátos igényeiből adódó sajátosságokat. 
Az SP 5.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok. 

a) Irányelv a ESJF sajátos szükségletű pályázók és hallgatók támogatásáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) Koordinátor a különleges szükségletekkel rendelkező diákok számára 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/studenti-so-specifickymi- igények 

 

c) Rektori intézkedés a tanárok és diákok egyenlő bánásmódjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

 

d) A ESJF lehetővé teszi a vakok számára az ingyenes telepítést - JAWS 
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws 
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e) Szociális Tanácsadó Központ 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 

f) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu 
dijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
 

SP 5.2.1. A tanulmányi program egyértelműen meghatározza a jelentkezőkkel szemben 
támasztott követelményeket és a kiválasztásuk módját, amelyek megfelelnek a 
képesítési keretrendszer szintjének. 

Az SP 5.2.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) Felvétel a ESJF-re 
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

 

 

SP 5.2.2. A felvételi eljárás megbízható, tisztességes és átlátható. 
Az SP 5.2.2. ponthoz csatolt bizonyítékok. 

a) Rektori intézkedés a tanárok és diákok egyenlő bánásmódjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

b) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

c) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

d) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a ESJF hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 

Szexuális visszaélés.pdf 
e) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice 
/studijnaskusobnyorderok.pdf 

 
 

SP 5.2.3. A jelentkezők kiválasztása a tanulmányi alkalmasságuk értékelésének megfelelő módszerein 
alapul (lemorzsolódási arány a tanulmányok első évében). 

Az SP 5.2.3. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF értékelési jelentései 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Hazai és külföldi akkreditációk 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
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SP 5.2.4. A pályázókra vonatkozó kritériumokat és követelményeket előre közzéteszik, és könnyen 
hozzáférhetővé teszik. 

Az SP 5.2.4. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) Információk a ESJF tanulmányi lehetőségeiről a Bc. 

https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 
b) Tájékoztatás a ESJF-nél a ESJF tanulmányi lehetőségeiről az Mgr. 

fokozat számára https://vssvalzbety.sk/studijne- 
oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

c) Felvétel a doktori képzésre https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske- 
studium/prijimacie-konanie 

d) A ESJF évkönyve 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

e) A ESJF tanulmányi programjai 
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP 5.2.5. A felvételi politika befogadó jellegű, és esélyegyenlőséget biztosít minden olyan 
jelentkező számára, aki bizonyítja a diplomához szükséges képesítéseket. 

Az SP 5.2.5. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) Rektori intézkedés a tanárok és diákok egyenlő bánásmódjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom- 
zaobchadzani.pdf 

b) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

c) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a ESJF keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

d) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a ESJF hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 

Szexuális visszaélés.pdf 
e) A ESJF tanulmányi és vizsgaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/st 
udijnaskusobnyorderok.pdf 

 

SP 5.3.1. A tanulmányi program végrehajtási szabályai szabályozzák és lehetővé teszik a 
tanulmányok és tanulmányrészek elismerését az európai régióban a 
felsőoktatással kapcsolatos képesítések elismeréséről szóló egyezménynek 
megfelelően, a hallgatók hazai és külföldi mobilitásának elősegítése érdekében. 

Az SP 5.3.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
h) A ESJF nemzetközi akkreditációja 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
i) Nemzetközi mobilitás 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
j) Külföldi egyetem által kiállított oktatási dokumentum elismeréséről szóló határozatok 

https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna- 
oktatás/ 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete 
r/18Procedureforreassignmentofdocuments2111181.pdf 
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SP 5.4.1 A tanulmányi program megvalósítása során garantált a kutatási integritást biztosító, 
valamint a plágium és egyéb tudományos csalás megelőzését és kezelését célzó 
eszközök hatékony használata. 

Az SP 5.4.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF plágiumellenes kézikönyve 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf 
b) A Műegyetem irányelve a tudományos fokozat vagy tudományos és pedagógiai cím 

visszavonására irányuló eljárásért felelős bizottság létrehozásáról és hatásköréről 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP- Bizottság a 
tudományos vagy tudományos és pedagógiai címek átadására.pdf 

 
 

SP 5.5.1. A programban részt vevő hallgatók hatékony mechanizmusokkal rendelkeznek a 
jogaik vagy jogos érdekeik védelmét célzó panaszok felülvizsgálatára, 
amelyekkel úgy vélik, hogy megsértették őket, vagy rámutatnak a Főiskola 
intézkedéseivel vagy mulasztásaival kapcsolatos konkrét hiányosságokra. 

Az SP 5.5.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) Fellebbezés 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf 
b) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a ESJF keretében 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 
c) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a ESJF keretében 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
d) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a ESJF hatálya alatt 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Szexuális visszaélés.pdf 

 
 

SP 5.5.2. A panaszok felülvizsgálata átlátható, és a hallgatói képviselők részvételével történik. 
Az SP 5.5.2. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF akadémiai szenátusa 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 
b) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

 
 

SP 5.5.3. A panaszosok visszajelzést kapnak a panaszok felülvizsgálatának eredményéről és a 
megtett intézkedésekről. 

Az SP 5.5.3. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF értékelési jelentései 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Az oktatás minőségének ellenőrzéséről szóló 

jelentések a ESJF-nél https://vssvalzbety.sk/o- 
nas/kvalita-vzdelavania 
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c) Az ellenőrzési tevékenységek értékeléséről szóló jelentések , 
javaslatok és panaszok https://vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola 

 
 

 

SP 5.6.1. A tanulmányi program sikeres befejezését a tudományos fokozat odaítélése, az 
oklevél kiállítása, valamint a megszerzett képesítést magyarázó további 
dokumentáció (oklevélmelléklet) kiállítása igazolja, amely tartalmazza az elért 
tanulási eredményeket, az összefüggéseket, a szintet és a sikeresen befejezett 
tanulmányok tartalmát. Ennek a dokumentációnak meg kell felelnie a vonatkozó 
előírásoknak. 

 

Az SP 5.6.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) Bc minta. Diploma 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
b) A Mgr. diploma mintája 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
 

c) A PhDr. diploma mintája 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
d) A PhD-diploma mintája 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty 
e) Vizsgák és kreditpontok igazolása https://www.vssvalzbety.sk/studijne- 

oddelenie/bratislava/dokumenty 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
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g) Az SP 6. szabvány értékelésének kritériumai A tanulmányi program tanárai (a 
tanulmányi programra vonatkozó szabványok 6. cikke) 

 

 
SP 6.1.1. A főiskola garantálja a tanulmányi program számára azokat a tanárokat, akiknek képzettsége, 

az alkotótevékenységek eredményeinek szintje lehetővé teszi a tanulási eredmények 
elérését. 

Az SP 6.1.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) PhD. tanulmányok 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu 
b) Szigorú eljárás 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/rigorozne-konanie 
c) További pedagógiai tanulmányok 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 
d) A docensek és professzorok kinevezésének kritériumai 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie 
e) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
f) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 

eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

g) ESJF alkalmazottak központi nyilvántartása 
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.1.2. A főiskola olyan tanárokat biztosít a tanulmányi program számára, akiknek 
gyakorlati tapasztalata, pedagógiai készségei és átadható kompetenciái 
lehetővé teszik a tanulási eredmények elérését. 

Az SP 6.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) Az egyetemi oktatók tudományos termelékenysége 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 
b) A ESJF egyetemi tanárainak publikációs tevékenysége 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf 
c) A docensek és professzorok kinevezésének kritériumai 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie 
d) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
e) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 

eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

f) A ESJF alkalmazottainak központi nyilvántartása 
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/o-studiu
https://www.vssvalzbety.sk/veda/rigorozne-konanie
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie-a-inauguracie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
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SP 6.1.3. A főiskola a tanulmányi program számára olyan tanárokat biztosít, akiknek 
nyelvtudása megfelel a tanulmányi program nyelveinek. 
Csatolt bizonyíték az SP 6.1.3. ponthoz: 
a) A ESJF nemzetközi akkreditációja 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
b) PhD. tanulmányok 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska 
c) A ESJF külföldi projektjei 

https://vssvalzbety.sk/projekty 
d) ESJF projektek - ,,102 lépés" 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 

 
 
 

SP 6.1.4. A Főiskola a tanulmányi program számára olyan tanárokat biztosít, akiknek száma, 
munkakapacitása és munkaterhelésük megoszlása megfelel a hallgatók 
számának és az oktatási tevékenységek létszámigényének. 

Az SP 6.1.4. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF munkaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/1Pracovnporiadok.pdf 
b) A ESJF alapszabálya 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf 
c) Az egyetemi tanárok munkaidejének statisztikája ESJF 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
d) ESJF alkalmazottak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 

SP 6.2.1. A tanulmányi programot nyújtó tanárok szakmai képesítésének legalább egy szinttel 
magasabbnak kell lennie, mint a tanulmányi program befejezésekor megszerzett 
képesítés. 

Az SP 6.2.1. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF osztályai 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry 
c) A ESJF karai https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta- 

zdravotnictva 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) A ESJF intézetei 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska
https://vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/1Pracovnporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/katedry
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska
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SP 6.3.1. A profilos tanulmányi tárgyakat általában olyan egyetemi oktatók nyújtják 
professzori vagy docensi minőségben, akik az egyetemen az adott szakterületen 
vagy kapcsolódó területen dolgoznak heti fix munkaidőben. 

Csatolt bizonyíték az SP 6.3.1. ponthoz: 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) ESJF alkalmazottak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 

SP 6.3.2. A szakképzési irányultságú tanulmányi programokban a profiltantárgyakat olyan 
egyetemi tanárok is oktatják, akik a gazdaság vagy a társadalmi gyakorlat 
megfelelő ágazatában tapasztalt szakemberek, és akik heti vagy 
részmunkaidőben dolgoznak az egyetemen. 

Az SP 6.3.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) Tanulmányi programok a ESJF-nél - Ápolás és szociális 

munka https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne- 
programy 

b) ESJF alkalmazottak központi nyilvántartása 
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.3.3. A tanulmányi program profil tantárgyainak személyi állományának fenntarthatósága a 
tanárok korszerkezetét tekintve biztosított. 

Az SP 6.3.3. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) ESJF alkalmazottak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

b) A ESJF tanulmányi programjai 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

 

SP 6.4.1. A főiskola rendelkezik egy kijelölt személlyel, aki rendelkezik a megfelelő 
kompetenciákkal, és fő felelőssége a tanulmányi program vagy a tanulmányi 
program más módon meghatározott összefüggő részének (approbáció, nyelv, 
közös program része) végrehajtásáért, fejlesztéséért és minőségbiztosításáért, 
valamint biztosítja a program profiljának tárgyát. 

Csatolt bizonyíték az SP 6.4.1. ponthoz: 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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b) A ESJF osztályai 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry 

c) A ESJF karai https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta- 
zdravotnictva 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) A ESJF intézetei 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska 

 

SP 6.4.2. Ez a személy az adott szakterületen teljes munkaidőben betöltött professzori 
pozíciót tölt be; alapképzési szakok esetében az adott szakterületen teljes 
munkaidőben betöltött professzori vagy docensi pozíciót tölt be. 

Az SP 6.4.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
 
 

SP 6.4.3. Ez a személy nem viseli a fő felelősséget a tanulmányi program végrehajtásáért, 
fejlesztéséért és minőségbiztosításáért a Szlovák Köztársaság egy másik 
felsőoktatási intézményében. 

Az SP 6.4.3. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF alkalmazottainak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=V 
yh%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.4.4 Ez a személy nem visel elsődleges felelősséget háromnál több tanulmányi program 
megvalósításáért, fejlesztéséért és minőségbiztosításáért. 

Az SP 6.4.4. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) Belföldi akkreditáció 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
 

SP 6.5.1. A szakdolgozatokat felügyelő személyeknek a szakképzési program képzési 
szintjének megfelelő szintű aktív alkotótevékenységet vagy gyakorlati 
tevékenységet kell végezniük a felügyelt szakdolgozatok szakmai és tematikus 
fókuszának megfelelő témakörben. 

Csatolt bizonyíték az SP 6.5.1. mellékletéhez: 
a) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 

eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

c) Kiadványok 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
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SP 6.5.2. A diplomamunkák témavezetői olyan személyek, akik professzori vagy docensi 
vagy más hasonló funkciót töltenek be egy olyan kutatóintézetben, amely 
szerződéses kapcsolatban áll az egyetemmel egy harmadik szintű tanulmányi 
program nyújtásában. 

Csatolt bizonyíték az SP 6.5.2. ponthoz: 
a) A  ESJF tanárainak kiadványai 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 

b) A ESJF alkalmazottainak központi nyilvántartása 
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 

submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=V 
yh%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 6.6.1. A tanulmányi programban részt vevő tanárok fejlesztik szakmai, nyelvi, pedagógiai, 
digitális készségeiket és átadható kompetenciáikat. 

Csatolt bizonyíték az SP 6.6.1. mellékletéhez: 
a) Egyetemi oktatók kutatási tevékenységei ESJF 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf 

b) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

c) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 
eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

d) További pedagógiai tanulmányok 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba 

 
 

SP 6.7.1. A kombinált szakok oktatása esetén a főiskola garantálja, hogy az SP 6.1.-SP 6.6.6. 
kritériumoknak a tanárok minden egyes kiterjesztés esetében külön-külön 
megfelelnek a tanítási tárgy szakirányhoz való tartozásának megfelelően, és 
külön-külön a tanítási alapozás esetében. 

Nem vonatkozik a ESJF tanulmányi programokra 
 

SP 6.8.1. A fordítás és tolmácsolás kombinált szakok esetében a főiskola biztosítja, hogy az SP 
6.1.-SP 6.6.6. kritériumoknak az oktatók a nyelvi hovatartozásnak megfelelően 
külön-külön minden egyes képesítésre és külön-külön a fordítási alapokra 
vonatkozóan megfeleljenek. 

Nem vonatkozik a ESJF tanulmányi programokra 
 

 
SP 6.9.1. A két szakterület kombinációjában folyó tanulmányi programok vagy 
interdiszciplináris tanulmányokként folytatott első fokozatú programok esetében a Főiskola 
biztosítja, hogy az SP 6.1.-SP 6.6. kritériumoknak az oktatók minden olyan szakterület 
esetében megfeleljenek, amelyen a végzettek felsőfokú végzettséget szereznek. 
Nem vonatkozik a ESJF tanulmányi programokra 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/publikacna-cinnost-GRAF.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/detasovane-pracoviska/dps_ba
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SP 6.10.1. Közös tanulmányi programok esetében a Főiskola biztosítja, hogy a tanárok az 
általa biztosított közös tanulmányi program vonatkozó része tekintetében 
megfeleljenek az SP 6.1.-SP 6.6. kritériumoknak. 

Nem vonatkozik a ESJF tanulmányi programokra 
 
 

SP 6.11.1. Amennyiben a főiskola az adott szakterületen több egységben vagy több 
székhelyen folytat tanulmányi programokat, a főiskola az SP 6.1.-SP 6.6. 
kritériumok teljesülését a tanárok által külön-külön minden egységre és külön- 
külön minden székhelyre vonatkozóan garantálja, amelyben a tanulmányi 
program egészét végzi. 

Az SP 6.11.1. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
A felsőoktatási intézmény székhelyén kívüli minden olyan munkahelyén, ahol a 
tanulmányi program egészét vagy a karát végzik és akkreditálják, a felsőoktatási 
intézmény kitöltötte a tanulmányi programra vonatkozó összes nyomtatványt a személyi, 
tárgyi és technikai támogatásra vonatkozóan. 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A ESJF munkahelyek fotódokumentációja 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
c) Az egyetemi tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai jellemzői ESJF 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
d) Az egyetemi oktatók kreatív tevékenységének 

eredményei ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
e) ESJF alkalmazottak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4% 
BEada%C5%A5 

 
 

h) Az SP 7 szabvány értékelésének kritériumai Az egyetem kreatív tevékenysége (a 
tanulmányi programra vonatkozó szabványok 7. cikke ) 

 
SP 7.1.1. A tanulmányi program profil tantárgyait oktató tanároknak be kell mutatniuk az 

alkotó tevékenység eredményeit azon a releváns tanulmányi területen 
(területeken) , amelyen a tanulmányi program jelentős nemzetközi szinten 
zajlik, ha az egy harmadfokú tanulmányi program, akkor minden tanulmányi 
programra külön-külön, a Kreatív tevékenységek értékelésének módszertana 
szerint, amely a következő részben található meg 

V. része. 
Csatolt bizonyíték az SP 7.1.1. mellékletéhez: 

1. A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

2. A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 
eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

3. Web of Science 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
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4. Scopus 
http://www.scopus.org/name/publications/citations 

 
 

SP 7.1.2. A tanulmányi program profiltantárgyait oktató tanároknak igazolniuk kell a kreatív 
tevékenység eredményeit azon a releváns tanulmányi területen (területeken), 
amelyen a tanulmányi program legalább nemzetközileg elismert szinten zajlik, 
ha második ciklusú tanulmányi programról vagy az első és második ciklust 
egyesítő tanulmányi programról van szó, minden egyes tanulmányi program 
esetében külön-külön, az e módszertan V. részében meghatározott, a kreatív 
tevékenységek értékelésére vonatkozó módszertan szerint. 

Az SP 7.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
• A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

• A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 
eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

• Web of Science 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

• Scopus 
http://www.scopus.org/name/publications/citations 

 
 

SP 7.1.3 A tanulmányi program profil tantárgyait oktató tanároknak igazolniuk kell a kreatív 
tevékenységek eredményeit azon a releváns tanulmányi területen 
(területeken), ahol a tanulmányi program legalább országosan elismert szinten 
zajlik, ha első ciklusú tanulmányi programról van szó, külön-külön minden 
tanulmányi programra vonatkozóan, a Kreatív tevékenységek értékelésének 
módszertana szerint, amely a következő szakaszban található 
V. része. 

Az SP 7.1.3. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 
eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 
c) Web of Science 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
d) Scopus 

http://www.scopus.org/name/publications/citations 

http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://www.scopus.org/name/publications/citations
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://www.scopus.org/name/publications/citations
http://www.scopus.org/name/publications/citations
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SP 7.4.1. Ha egy felsőoktatási intézmény az adott szakterületen egynél több helyszínen több 
tanulmányi programot folytat, akkor az alkotótevékenység eredményeinek 
bemutatását minden helyszínen külön-külön kell biztosítania. 

A felsőoktatási intézménynek minden olyan székhelyén, ahol akkreditált tanulmányi 
programmal rendelkezik, hat vagy négy ( egészségtudományi) egyetemi 
oktatója van (több, ha valaki időközben meghalt, például), akik külön-külön 
jelentik a publikációs és kutatási tevékenységet 

Csatolt bizonyíték az SP 7.4.1. ponthoz: 
a) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 

eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

c) Tanulmányi programok a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP 7.5.1. A felsőoktatási intézmény a harmadik szintű tanulmányi program folytatásához 
igazolja a tanulmányi program tárgyában folytatott hosszú távú folyamatos 
kutatási vagy művészeti tevékenységet (az SP 7.6.1. kritériummal 
helyettesíthető). 

Az SP 7.5.1. csatolt mellékletei : 
a) A ESJF tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői ESJF https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

c) A ESJF tanárok kreatív tevékenységének 
eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

 
 

SP 7.5.2. A tanszék hosszú ideje és folyamatosan sikeresen jut pénzügyi támogatáshoz a 
vonatkozó kutatási vagy művészeti tevékenységhez, valamint a hazai és 
nemzetközi ösztöndíjprogramokból és egyéb versenyképes forrásokból 
származó, folyamatban lévő vagy új kutatási/művészeti projektek létezéséhez (az 
SP 7.6.1. kritériummal helyettesíthető). 

Az SP 7.5.2. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) Tudományos kutatási 

tevékenységek 
https://www.vssvalzbety.sk/veda 

b) ESJF támogatások 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VedeckprojektyVZaSP.pdf 

c) ESJF projektek 
https://www.vssvalzbety.sk/projekty 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc
https://www.vssvalzbety.sk/veda
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VedeckprojektyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
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i) Az SP 8. szabvány értékelésének kritériumai A tanulmányi program és a hallgatói 
támogatás biztosításához szükséges erőforrások (a tanulmányi programra vonatkozó 
szabványok 8. cikke) 

 
SP 8.1.1. A tanulmányi program elegendő térbeli, anyagi és technikai erőforrást biztosít a 

kitűzött célok és tanulási eredmények elérésének garantálásához. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.1.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF leltárai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
b) Éves jelentések a ESJF irányításáról 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
 
 

SP 8.1.2. A tanulmányi programhoz megfelelő információs források állnak rendelkezésre a 
kitűzött célok és tanulási eredmények elérésének biztosítása érdekében. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.1.2. ponthoz: 
a) A ESJF tanulmányi programjai - szlovák, cseh, angol, német, szerb és 

angol nyelven. 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 
 

SP 8.1.3 Megfelelő finanszírozás biztosítása térbeli, a tanulmányi program anyagi, 
technikai és információs forrásai. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.1.3. mellékletéhez: 
a) Éves jelentések a ESJF irányításáról 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) A ESJF Akadémiai Szenátus és a ESJF Kuratóriuma által jóváhagyott 

költségvetések https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace- 
spravy 

 
 

SP 8.2.1. Amennyiben a tanulási tevékenységeket távoktatással vagy kombinált 
módszerekkel végzik, a tanfolyami tartalom és a tanulás irányítására szolgáló 
rendszereket kell biztosítani. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.2.1. mellékletéhez: 
a) Belső online tanulási rendszer - ELIX 

https://elix.seuniversity.eu/ 
b) Megvásárolt ZOOM 

platform 
https://www.zoom.us/test 

c) CISCO webex elektronikus rendszer 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://elix.seuniversity.eu/
https://www.zoom.us/test
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html
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SP 8.2.2. A hallgatóknak garantált a hozzáférés a tananyaghoz és más tananyagokhoz, ha a 
tanulási tevékenységeket távoktatási vagy kombinált módszerekkel végzik. 

Az SP 8.2.2. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) Belső online tanulási rendszer - ELIX 

https://elix.seuniversity.eu/ 
b) Megvásárolt ZOOM platform 

https://www.zoom.us/test 
c) CISCO webex elektronikus rendszer 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html 
 
 

SP 8.3.1. A szakmai támogató személyzet olyan kompetenciákkal rendelkezik, amelyek 
megfelelnek a tanulási célokkal és eredményekkel kapcsolatos tanulók és 
tanárok igényeinek. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.3.1. mellékletéhez: 
a) A műszaki és gazdasági személyzet listája 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
b) A ESJF alkalmazottainak központi nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh 
%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 8.3.2. A szakmai támogató személyzet létszáma megfelel a tanulási célokkal és 
eredményekkel kapcsolatos tanulók és tanárok szükségleteinek. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.3.1. mellékletéhez: 
a) A műszaki és gazdasági személyzet listája 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
b) ESJF központi munkavállalói nyilvántartása 

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=V 
yh%C4%BEada%C5%A5 

 
 

SP 8.4.1. Olyan kötelező partnerségek fenntartása, amelyek lehetővé teszik az érintett 
érdekelt felek részvételét a minőségbiztosításban, a tanterv megvalósításában és 
fejlesztésében. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.4.1. mellékletéhez: 
a) Megkötött együttműködési megállapodások 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 

https://elix.seuniversity.eu/
https://www.zoom.us/test
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex.html
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=724000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
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SP 8.5.1. A Főiskola a tanulmányi program céljainak és tanulási eredményeinek megfelelően 
elegendő személyzettel, helyiséggel, anyagi, technikai és információs 
erőforrással rendelkezik a tanulmányi programhoz, külön-külön minden olyan 
székhelyen, ahol a tanulmányi programot vagy annak egy részét végrehajtják. 

Az SP 8.5.1. csatolt mellékletei : 
a) A ESJF leltárai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
b) A ESJF összes munkahelyének és telephelyének 

fotódokumentációja https://www.vssvalzbety.sk/o- 
nas/ekonomika/inventarne-supisy 

 
 

 

SP 8.6.1 A főiskola hatékonyan reagál a tanulmányi programban részt vevő hallgatók 
igényeinek és érdeklődésének sokféleségére. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.6.1. mellékletéhez: 
a) Karrier-tanácsadó központ 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
b) Szociális Tanácsadó Központ 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp 
c) A ESJF humanitárius projektjei 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 
 

SP 8.6.2. A főiskola támogatást nyújt a tanulmányi programban részt vevő hallgatóknak a 
tanulmányaikban való sikeres előrehaladáshoz és a pályaorientációhoz. 

Az SP 8.6.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) Pályaorientációs Központ 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 
 
 

SP 8.7.1. A tanulmányi programban részt vevő hallgatók megfelelő szociális 
biztonságban részesülnek. 

tanulmányaik során. 

Az SP 8.7.1 melléklethez tartozó mellékletek : 
a) Az Egyetemi Lelkipásztori Központ alapszabálya 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl. 
ZdenkaSchelingova1.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej 

 

SP 8.7.2. A tanulmányi program hallgatói számára megfelelő sportolási, kulturális, spirituális és 
szociális tevékenységeket biztosítanak tanulmányaik során. 

Az SP 8.7.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) Az Egyetemi Lelkipásztori Központ alapszabálya 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl. 
ZdenkaSchelingova1.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej 

b) Karrier-tanácsadó központ 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattUniverzitnhopastoranhocentrabl.ZdenkySchelingovej1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/upc-schelingovej
https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp
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c) Dolná Krupá - sport- és oktatási központ DPŠ (uszoda, teniszpályák) 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/DolnKrup.pdf 

 
 

SP 8.8.1. A tanulmányi program hallgatói számára hozzáférést és támogatást biztosítunk a 
hazai és nemzetközi mobilitásban és szakmai gyakorlaton való részvételhez. 
Az SP 8.8.1 melléklethez tartozó mellékletek : 
a) Nemzetközi mobilitás 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf 
 

SP 8.9.1. A főiskola egyénre szabott támogatást nyújt és megfelelő feltételeket teremt a speciális 
szükségletekkel rendelkező, tanulmányi programban részt vevő hallgatók számára. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.9.1. mellékletéhez: 
a) A sajátos nevelési igényű tanulók támogatásáról szóló irányelv 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdi 
umatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) A ESJF lehetővé teszi a vakok számára az ingyenes telepítést - JAWS 
JAWS - speciális számítógépes program, amely lehetővé teszi a hangkimenetet - Tyflocomp 

 

SP 8.10.1 A szakmaorientált tanulmányi programokban a tanulmányi programnak 
szerződéses partnerei vannak olyan szervezetek formájában, amelyek szakmai 
gyakorlatot és gyakorlati képzést biztosítanak a hallgatók számára. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.10.1. mellékletéhez: 
a) Megkötött együttműködési megállapodások 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
b) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Tanács alapszabálya és ügyrendje 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

c) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése ESJF 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 

 

SP 8.10.2. A szerződéses partnerek elegendő térrel, anyagi, technológiai és személyi 
feltételekkel rendelkeznek a tervezett tanulási eredmények eléréséhez. 

Csatolt bizonyíték az SP 8.10.2. ponthoz: 
a) Megkötött együttműködési megállapodások 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
b) A ESJF programtanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/DolnKrup.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
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j) Az SP 9. szabvány értékelési kritériumai A tanulmányi programmal kapcsolatos 
információk összegyűjtése és feldolgozása (a tanulmányi programra vonatkozó 
szabványok 9. cikke) 

 

SP 9.1.1. A főiskola összegyűjti, elemzi és felhasználja a vonatkozó információkat a tanterv és 
egyéb tevékenységek hatékony irányítása érdekében. 

Csatolt bizonyíték az SP 9.1.1. mellékletéhez: 

a) A ESJF értékelési jelentései 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

b) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

c) Vezérlőegység 
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 

d) Minőségellenőrző egység 
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly 

 
 

SP 9.2.1. A tantervre és egyéb tevékenységekre vonatkozó információk hatékony gyűjtése és elemzése 
beépül a tanulmányi program értékelésébe és a program módosítására vonatkozó javaslatba. 
Csatolt bizonyíték az SP 9.2.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF belső szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
b) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, alkalmazása és 

értékelése a ESJF-nél 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava 
c) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

d) A ESJF programtanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

 
 

SP 9.3.1. A tanítás és tanulás kulcsfontosságú mutatóit figyelemmel kísérik a tanulmányi 
programra vonatkozóan, különösen a jelentkezők és a hallgatók jellemzőit, a 
hallgatók előrehaladását (progresszió), a sikeresség és a lemorzsolódás arányát, 
a hallgatók elégedettségét, a diplomások foglalkoztathatóságát, a diplomások és 
a munkaadók véleményét, az erőforrásokra és a hallgatói támogatásra 
vonatkozó információkat. 

Csatolt bizonyíték az SP 9.3.1. mellékletéhez: 
a) A végrehajtás előrehaladásának értékelésére szolgáló keretmutatók tervezete 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupui 
mplementcie-nvrhna1.period1.pdf 

b) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, alkalmazása és 
értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/kontakty/utvar-kontroly
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorny-system-a-vnutorna-hodnotiaca-sprava
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c) A belső biztonsági rendszerrel összhangban lévő struktúrák ésdrendszabályok: . 
d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF szociális munka 

tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a ESJF szociális munka szakirányú 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln 
ejprci1.pdf 

f) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról - 
Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

g) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

h) ESJF a médiában 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 

 
 

SP 9.4.1 Megfelelő eszközöket és módszereket használnak a tantervvel kapcsolatos 
információk gyűjtésére és feldolgozására. 

Csatolt bizonyíték az SP 9.4.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF a médiában 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 
 
 

SP 9.4.2. A tanulók, tanárok, munkáltatók és más, a tantervben érdekelt felek részt vesznek 
az intézkedésekre vonatkozó információk gyűjtésében, elemzésében és nyomon 
követésében. 

Az SP 9.4.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF eredményei 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
b) Alumni Klub 

http://alumni.vssvalzbety.sk/ 
 

c) ESJF a médiában 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 

d) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

e) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások Kamarája a 
ESJF szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs
http://alumni.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
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f) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka tanulmányi 
programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejpr 
ci1.pdf 
g) A Közegészségügyi Hivatal véleménye a tanulmányi programról - Közegészségügy 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 
 
 
 

 

k) Az SP 10 szabvány értékelésének kritériumai A tanulmányi programmal kapcsolatos 
információk közzététele (a tanulmányi programra vonatkozó szabványok 10. cikke) 

 

SP 10.1.1. A főiskola közzétett és könnyen hozzáférhető információkkal 
rendelkezik a tanulmányi programról. 

Az SP 10.1.1.1. mellékletét képező bizonyítékok: 
1. A ESJF tanulmányi programjai 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

 

SP 10.2.1. A tanulmányi programról közzétett információk könnyen hozzáférhetők a 
hallgatók, támogatóik, leendő hallgatók és öregdiákok számára, 
más érdekelt felek és a nagyközönség számára minden olyan nyelven, amelyen 

a 
végzi a tanulmányi programot. 

Csatolt bizonyíték az SP 10.2.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF tanulmányi programjai minden olyan nyelven szerepelnek, amelyen a 

programokat végzik: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) ESJF honlap (szlovák nyelven) 

www.vssvalzbety.sk 
c) weboldal - (angol nyelven): 

https://www.seu.sk/en/ 
d) honlap - (cseh nyelven): 

https://www.vszsp.cz/ 
e) honlap - (szerb nyelven): 

https://vssebp.edu.rs/ 
f) Honlap - (magyar nyelven): 

https://unids.sk/ 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.seu.sk/en/
https://www.vszsp.cz/
https://vssebp.edu.rs/
https://unids.sk/
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SP 10.2.2. Az információk rendelkezésre bocsátásának módja figyelembe veszi a különleges 
szükségletekkel rendelkező jelentkezők és hallgatók igényeit is. 

Csatolt bizonyíték az SP 10.2.2. mellékletéhez: 
a) Irányelv a ESJF sajátos szükségletű pályázók és hallgatók támogatásáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) A ESJF lehetővé teszi a vakok számára az ingyenes telepítést - JAWS 
JAWS - speciális számítógépes program, amely lehetővé teszi a hangkimenetet - Tyflocomp 

 
 

 

l) Az SP 11 szabvány értékelésének kritériumai A tanulmányi program folyamatos 
ellenőrzése, időszakos értékelése és időszakos jóváhagyása (a tanulmányi programra 
vonatkozó szabványok 11. cikke) 

 
 

SP 11.1.1. A Főiskola folyamatosan figyelemmel kíséri, rendszeresen értékeli és módosítja a 
tantervet annak biztosítása érdekében, hogy az összhangban legyen a 
tanulmányi programra vonatkozó előírásokkal. 

Az SP 11.1.1. melléklethez tartozó mellékletek : 
a) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

b) A ESJF programtanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

 
 

SP 11.1.2. A főiskola folyamatosan figyelemmel kíséri, rendszeresen értékeli és módosítja a 
tantervet annak biztosítása érdekében, hogy az elért célok és tanulási 
eredmények összhangban legyenek a hallgatók, a munkaadók és más érdekelt 
felek igényeivel, és hogy megfeleljenek a jelenlegi ismereteknek, valamint az 
alkalmazások és a jelenlegi technológiai lehetőségek terén a technika állásának. 

Az SP 11.1.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF programtanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

b) A ESJF értékelési jelentései 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

c) A ESJF-nél folyó oktatás minőségével kapcsolatos hallgatói elégedettségi felmérések 
eredményei kérdőívek formájában. 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 
d) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
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e) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.1.3. A Főiskola folyamatosan figyelemmel kíséri, rendszeresen értékeli és kiigazítja a 
tanulmányi programot annak biztosítása érdekében, hogy a diplomások 
színvonala - különösen az elért tanulási eredmények révén - megfeleljen a 
Képesítési Keretrendszerben előírt szintnek. 

Az SP 11.1.3. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A ESJF diplomások értékelése a munkaadóik által 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

b) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások Kamarája a 
ESJF szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

 

c) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a ESJF szociális munka tanulmányi 
programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejpr 
ci1.pdf 
d) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról - 

Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

e) A ESJF programtanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

f) A ESJF Tanácsa a felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszeréért a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabe 
zpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

g) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

h) A ESJF felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskho 

oktatás.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
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SP 11.2.1. A tanulmányi program nyomon követésének és értékelésének része 
a programban érdekelt felektől származó visszajelzések összegyűjtése. 
Az SP 11.2.1 melléklethez tartozó mellékletek : 

a) A ESJF értékelési jelentései 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

b) A ESJF diplomások foglalkoztatása 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov 

 

c) A ESJF végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a ESJF szociális munka 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a ESJF szociális munka szakirányú 
tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsociln 
ejprci1.pdf 

f) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának véleménye a tanulmányi programról - 
Közegészségügy 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf 

 

g) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

h) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysoko 
kolskhovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.2.2. A diákoknak évente legalább egyszer lehetőségük van egy anonim kérdőív segítségével 
a tanítás minőségéről és a tanulmányi program tanárairól nyilatkozik. 

Az SP 11.2.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A felsőoktatás minőségéről szóló felmérések eredményei a kérdőívek kiértékelése 

révén 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania 

 

b) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 
c) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF-nél 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvy 
sokokolskhovzdelvania.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uplatnenie-absolventov
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VyjadrenieAsocicievzdelvateovvsocilnejprci1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Pomooc/StanoviskoVZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
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SP 11.2.3. A program érintettjei is részt vesznek a módszertan kidolgozásában 
releváns visszajelzések beszerzése és értékelése. 

Az SP 11.2.3. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmza 
bezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

b) A ESJF akadémiai szenátusa 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

c) Alumni Klub 
http://alumni.vssvalzbety.sk/ 

d) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

e) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokok 
olskhovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.3.1. Az érdekelt felek visszajelzéseinek értékelésének eredményei a fejlesztési 
intézkedések elfogadásában tükröződnek. 
Az SP 11.3.1 melléklethez tartozó mellékletek : 

a) A ESJF programtanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejra 
dyVZaSP.pdf 

b) A ESJF tudományos szenátusa 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

c) A ESJF nemzetközi akkreditációja 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

d) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

e) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolsk 
hovzdelvania.pdf 

 
 

SP 11.3.2. A tanulók garantáltan részt vesznek a visszajelzések eredményeivel kapcsolatos 
fejlesztési intézkedések kialakításában. 

Az SP 11.3.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsyst 
mzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf 

b) A ESJF akadémiai szenátusa 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
http://alumni.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
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c) A ESJF programtanács 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgra 
movejradyVZaSP.pdf 

d) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

e) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvyso 
kokolskhovzdelvania.pdf 

 
 

 

SP 11.4.1. A visszajelzések értékelésének eredményeit és a megtett intézkedéseket, valamint 
a tanterv értékeléséből eredő tervezett vagy későbbi intézkedéseket közlik az 
érdekeltekkel. 

Csatolt bizonyíték az SP 11.4.1. ponthoz: 
a) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsának üléseinek 

jegyzőkönyvei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system- 
kvallity/rekordok 

b) A ESJF programtanácsának üléseinek jegyzőkönyvei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

 

c) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

d) A ESJF felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskho 

oktatás.pdf 
 
 

SP 11.4.2. A visszacsatolás értékelésének eredményeit és a megtett intézkedéseket, valamint 
a tanterv értékeléséből eredő tervezett vagy későbbi intézkedéseket közzéteszik. 

Az SP 11.4.2. ponthoz csatolt bizonyítékok: 
a) A Felsőoktatási Minőségbiztosítási Rendszer Felsőoktatási Tanácsának üléseinek 

jegyzőkönyvei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system- 
kvallity/rekordok 

b) A ESJF programtanácsának üléseinek jegyzőkönyvei 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/rada-pre-vnutorny-system-kvallity/zapisnice
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
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SP 11.5.1. A tanulmányi programot a belső rendszer formalizált folyamatainak megfelelően 
rendszeresen jóváhagyják a tanulmányok szokásos időtartamának megfelelő 
időszakban (az SP 3.1. szerint). 

Csatolt bizonyíték az SP 11.5.1. mellékletéhez: 
a) A ESJF értékelési jelentései 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Javaslatok a végrehajtás előrehaladásának értékelésére szolgáló keretmutatókra 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupui 
mplementcie-nvrhna1.period1.pdf 

c) Az időszakos értékelési jelentések és a tervezett ciklusok meghatározása és típusai 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacic 
hsprvaplnovancycles1.pdf 

d) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a ESJF-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
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