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A tanulmányi program leírása - vázlat 

 
Az egyetem neveA Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, n.o. 

A kollégium székhelyePalackého 1, 811 02 Bratislava 

Az egyetem azonosító száma 31821979 

Kar neveElkülönített munkahely bl. L. Batthyány- Strattmanna 

A kar székhelyeGaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda 

 
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: 106 874, UIPŠ kód: 7761R00, Tanszék: Szociális munka Tanszék kódja: 7761 
Link: https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106874 
(https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/socialna-praca#details-contents ) 

 

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

Osztály: első 
ISCED-F kód: 092 Szociális gondozás 
655 - Alapképzés az egyetemeken - szakirányú tanulmányi programok 

 

c) A tanulmányi program helye(i). 
 

Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola n.o. 

A kollégium székhelye: 1 Gaštanový rad, 929 01 Dunajská Streda 

 
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. 
 

Bachelor (szociális munka 7761) 
 

g) Tanulmányi forma. 
 

Külső 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/programova-rada
https://www.portalvs.sk/sk/morho/zobrazit/106874
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/socialna-praca#details-contents
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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) Az a nyelv vagy nyelvek, amelyen vagy amelyeken a tanulmányi program folyik. szlovák nyelv 
j) A tanulmányok szokásos időtartama tanévekben kifejezve. 4 év. 
k) A tanulmányi program kapacitása (tervezett hallgatói létszám), a jelentkezők tényleges száma és a hallgatók száma. 

 

Acad. Év A hallgatók tervezett száma A pályázók száma Az összes diák száma. Bc. 

2020/2021 50 105 274 

2021/2022 50 58 262 

 
 

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 végzett a szakterület egyes területeiről és interdiszciplináris összefüggéseiből a szintézis szintjén rendelkezik ismeretekkel, nevezetesen a 
szociális munka elméleteinek, módszereinek és formáinak alapjaiból a szociális munka klienscsoportjaival végzett közvetlen és közvetített 
munkában, a filozófia, etika, szociológia, pszichológia, pedagógia és jog alapjaiból, a szociálpolitika és a társadalombiztosítás rendszere, a 
szociális szolgáltatások rendszerének működése, a gyermekek szociális védelme és a szociális gyámság, az anyagi rászorultsági segély, a súlyos 
fogyatékossággal élők kompenzációja, a foglalkoztatási szolgáltatások, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés jellemzői és a 
társadalmi befogadás fogalmai interdiszciplináris összefüggésekben. A hallgató ismeri a szociális munka egyes klienscsoportjainak alapvető 
jellemzőit és sajátosságait, valamint ismeri a módszertan és a statisztika alapjait a társadalomtudományokban, különösen a szociális 
munkában. Képes következtetéseket levonni és megnevezni a tanulmányi terület fogalmai közötti kapcsolatokat. 

 
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 azonosítani a szociálpolitika relevanciáját a szociális munka szakmai gyakorlata szempontjából, és képes a jogi, 
pszichológiai, filozófiai, szociológiai és pedagógiai ismeretek felhasználására a szociális munka gyakorlata és a szociális munka ismereteinek 
fejlesztése érdekében. Képes egyszerű kutatási projektet készíteni egy konkrét szociális munkaügyi probléma azonosítására. 

 
A végzettek képesek információs és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtani, valamint szakmai tevékenységet végezni a beteg- és nyugdíjellátások, 
az állami szociális támogatások, a szociális szolgáltatások, a gyermekvédelmi és szociális gyámság, az anyagi rászorultsági segélyek, a súlyos 
fogyatékosságot kompenzáló pénzbeli hozzájárulások, a foglalkoztatási szolgáltatások területén. Szakmai kommunikációs készségekkel 
rendelkezik. Etikusan jár el a szociális munka végzése során. Képes csapatban dolgozni és elősegíteni a szakmaközi és szakmaközi 
együttműködést. Szakszerűen mutatja be saját nézeteit. 
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 munka asszisztens 
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) b) pont. 
Linkek: 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 

 

3. Alkalmazhatóság 
a) A tanulmányi programban végzettek foglalkoztathatóságának értékelése. 

 
A szociális munka I. szintű tanulmányi programjának végzősei szociális munkás asszisztensként helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon, és a 
központi kormányzati szervek hatáskörébe tartozó öt kulcsfontosságú tárcához (az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a 
Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium) kapcsolódó szociális területen 
végezhetnek tevékenységeket. 

- A szociális munka alapdiplomát szerzett diplomások vezető beosztású munkatársként helyezkedhetnek el közigazgatási 
intézményekben, gyermekeknek, felnőtteknek és időseknek szóló szociális szolgáltatásokban és gondozási intézményekben, valamint 
karitatív és szociális tevékenységekre összpontosító egyesületekben és alapítványokban. A diplomás - a szociális munka 
alapképzésben végzetteket a társadalmilag rosszul alkalmazkodó polgárok reszocializációjában alkalmazzák. 

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


T_Z_OSP_1/2020 Oldal 3 z 113 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

- A tanulmányai során megszerzett ismereteket és kompetenciákat a szociális tervezés, a szociális szolgáltatások szervezése és 
irányítása, a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiac fejlesztése területén dolgozóként fogja alkalmazni. 

- Működhet a központi államigazgatási szervek (MPSVaR SR, ÚPSVaR, MV SR és mások) és a tanszéki oktatási intézmények osztályán. 
 

A leendő szociális munkások képzésének szerves részét képezi a gyakorlati oktatás, amely intézményünkben a szociális munka szakképzésének 
kritikus eleme. Ezért a gyakorlati oktatást teljes mértékben integráltuk a tantervbe, hogy a hallgatókat felkészítsük az etikus, kompetens és 
hatékony gyakorlathoz szükséges ismeretekkel, értékekkel és készségekkel. A gyakorlati oktatás a gyakorlat igényeit tükrözi a feladatok 
időtartama és összetettsége, valamint a szükséges készségek elsajátításának lehetőségei tekintetében, hogy a hallgatók felkészüljenek a 
munkaerőpiacra. Ezért világos és érthető útmutatást nyújtunk a diákoknak különösen a munkatapasztalat és a fizetett gyakornoki 
lehetőségekről: 

1. az elhelyezésre szolgáló létesítmények/intézmények kiválasztása; 
2. a megfelelő munkatapasztalat kiválasztása a tanulmányi szintnek megfelelően; 
3. A tanulók elhelyezése preferenciáik és igényeik szerint; 
4. a diákok felügyelete; 
5. az együttműködő szervezettel való koordináció; 
6. A hallgatók és az oktatók támogatása a szakmai gyakorlat során; 
7. a tanulók gyakorlatának figyelemmel kísérése és a tanulók teljesítményének értékelése; 
8. a gyakorlat végső értékelése. 

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 VŠZaSP 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 elhelyezkedését a placement.sk weboldalon is nyomon lehet követni: 
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 alapképzés a felsőoktatás első szakasza, átfogó és interdiszciplináris jellegű. A képzés a Szociális Munka Iskolák Nemzetközi 
Szövetsége (IASSW), a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) ajánlásainak, az Európai Unió irányelveinek, valamint a pozsonyi 
VŠZaSP Szent Erzsébet szakmai és értékorientációjának megfelelően történik. 
A szociális munka első szakirányú képzés célja, hogy a végzettek olyan szakmai ismereteket, gyakorlati készségeket és kompetenciákat 
szerezzenek, amelyek révén képesek a szociális ügyfelekkel való közvetlen szociális munkát végezni a közigazgatási intézményekben és a 
szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetekben. A végzettek elsajátítják a szociális munka területén a közigazgatás igazgatási, irányítási és 
tervezési szerveiben való munkavégzéshez szükséges ismereteket. További cél a hallgatók szakmai és kritikai gondolkodásának elősegítése, az 
elméleti ismeretek elemzése és gyakorlati alkalmazása, a szakmai munkakompetenciák elsajátítása, valamint a hallgatók személyes 
potenciáljának fejlesztése. Tanulmányaik során a diplomások elsajátítják a következőket: 

Szakértői tudás 
- A szociális munka történetének, etikájának, elméletének és módszereinek ismerete és megértése, amely szükséges az egyénekkel 

vagy családokkal folytatott közvetlen szociális munka gyakorlatához a terepen, járóbeteg- és bentlakásos szociális munkában; 
- a szociálpolitika rendszerszintű eszközeinek megértése, amelyek a társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a szolidaritás, a 

társadalmi kohézió (kohézió), a társadalom szociális fejlődéséért való közös felelősségvállalás elveinek alkalmazásához szükségesek; 
- az interdiszciplináris szociális munkához szükséges alapvető ismeretek a szakterülettel határos tudományágakról, nevezetesen a 

szociológia, a filozófia, az etika, a pedagógia, a jogi és az egészségügyi tudományágakról; 

Gyakorlati készségek 
- a szociális munka szakmai céljainak, etikai értékeinek és elveinek megfelelően járjon el; 
- az etikailag felelős döntések meghozatalának képessége; 
- az egyének és családok szociális működésében bekövetkező zavarok okainak elemzése, szociális értékelés elvégzése, valamint 

koncepcionális javaslatok készítése a szociális megelőzés és beavatkozás lehetőségeire; 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2019.pdf
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/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 módszereinek alkalmazása a szociális kliensek kiválasztott célcsoportjaival, például a 
családon belüli erőszak áldozataival, szenvedélybetegekkel, súlyosan fogyatékkal élőkkel, munkanélküliekkel, válsághelyzetben lévő 
családokkal, marginalizált roma közösségekkel, idősekkel és másokkal folytatott közvetlen munka során; 

- Kritikusan értékelni a szociális megelőzés és a szociális munka módszereinek és technikáinak alkalmasságát és megfelelőségét, 
dokumentálni, kritikusan reflektálni és bemutatni munkájukat; 

- Egy szociális munka projekt elgondolása és részvétel a szociális munka kutatásának előkészítésében; 
Kompetenciák 

- a segítő szakmákban való munkavégzéshez szükséges alapvető szociális kompetenciák, mint például az önreflexió, a professzionális, 
asszertív és empatikus kommunikáció; 

- szociális munka végzésére való alkalmasság a közigazgatási intézményekben és az alapvető szociális tanácsadást, szociális 
szolgáltatásokat, szociális-jogi gyermekvédelmet és szociális gyámságot nyújtó nonprofit szervezetekben; 

- a szociális munka etikai, pszichoszociális és jogi összefüggéseinek azonosítása és értékelése; 

- Képesség a kollégákkal és más szakmák szakembereivel való aktív együttműködésre interdiszciplináris megközelítésben; 
- képes önállóan új ismereteket szerezni a szakterületen és bővíteni ismereteit. 

 

A tanulmány tartalma egyértelműen a 244/2019 sz. rendelet szerinti szociális munka tanulmányi terület ismeretanyagának magjának támogató 
témáihoz kapcsolódik. a szociális munka elméleti és módszertani háttere és a szociális munka interdiszciplináris összefüggései, a szociális 
munka elméletei, módszerei és formái, a szociális munka célcsoportjai, a szociálpolitika elméleti fogalmai, a szociális biztonság, annak 
rendszere, a szociális szolgáltatások, a gyermekek szociális védelme és a szociális gyámság, az anyagi rászorultságban való segítségnyújtás, a 
súlyos fogyatékkal élők kompenzációja, a foglalkoztatási szolgáltatások, a befogadó megközelítések és a felhatalmazás elvei, a szociális munka 
irányítása és tervezése, a szociális munka kutatási módszertana. 
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, Bc. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

 

Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába 
és történetébe 

 

6 

 

P 

 

2/2 

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. 
Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, 
egyetemi docens 
PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

 

Általános pszichológia 3 P 2/0 
PaedDr. Strédl Terézia, PhD. 
PhDr. Margita Némethová 

 

PhDr. Erich Schlesinger 

 

Polgári jog 
 

3 
 

P 
 

2/0 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli egyetemi tanár 
Ladislav Bohuniczky bíró úr 

 

 
A filozófia alapjai 

 
3 

 
P 

 
1/1 

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

 

ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 

Szemináriumi munka 3 P 0/1 
doc. PhDr. František Radi, PhD.  

PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Lea Podhradská 

 

Szakmai gyakorlat I. 3 P 0/5 doc. PhDr. František Radi, PhD. 
Mgr. Mgr. Csomor Mária 

 

 

Szomatológia 
 

2 
 

V 
 

1/1 
Dr. med. Domonkos Andor, PhD. 
MUDr. Tomáš Kolonyi 
Miroslav Fritzmann, MD, PhD. 

 

Közgazdasági alapismeretek szociális munkások 
számára 

2 V 0/1 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 
Ing. Adriana Vassová, PhD. 

 

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

TÉMA HITELEK 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

A szociális munka elmélete és alapjai 6 P 2/2 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, 
PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 

 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

Szociológia 

 

4 

 

P 

 

2/0 

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. 
Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, 
egyetemi docens 
PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. 

 

 

Az etika alapjai 
 

4 
 

P 
 

2/0 
doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 
ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 
PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

 

 
 

Szociálpedagógia 

 
 

3 

 
 

P 

 
 

1/1 

Dr. habil. PaedDr. Ing. Szőköl István 
PhD., ING-PAED IGIP 
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 
Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, 
PhD. 
PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D. 

 

PhDr. Andrea Bohuniczká 

SPV - önismeret és önértékelés 4 P 0/3 PhDr. Erich Schlesinger  

Mgr. Mészáros Krisztina 

 
Szlovákia újkori történelme 

 
2 

 
V 

 
0/2 

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. 
Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, 
egyetemi docens 
Dr. Aradi László, PhD. 

 

 

A pedagógia alapjai 

 

2 

 

V 

 

2/0 

Dr. habil. PaedDr. Ing. Szőköl István 
PhD., ING-PAED IGIP 

Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, 
PhD. 

 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., 
MBA 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 25     
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Szociális munka, 2. év, ZS, Bc. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

 

Bevezetés a szociálpolitikába 
 

6 
 

P 
 

2/2 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. 
egyetemi docens , 
MUDr. Sárközy Klára 

 

Fejlődéspszichológia 3 P 2/0 
PaedDr. Strédl Terézia, PhD. 
PhDr. Margita Némethová 

 

PhDr. Erich Schlesinger 

 
Családjog 

 
4 

 
P 

 
2/0 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 
Ladislav Bohuniczky bíró úr 

 

Tervezés a szociális munkában 4 P 1/1 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 
PhDr. Helena Laczová 

 

Speciális és gyógypedagógia 4 P 1/1 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 
PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. 

 

PhDr. Andrea Bohuniczká 

 

Év munka 

 

2 

 

P 

 

0/1 

PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, 
MPH 
doc. PhDr. František Radi, PhD. 
PhDr. Erich Schlesinger 
PhDr. Helena Laczová 

 

Mgr. Lea Podhradská 

Katasztrófavédelem 2 P 2/0 Ing. Pongrácz Éva, PhD.  

Ing. Adriana Vassová, PhD. 

 
Filozófiai tanácsadás és filozófiai 
terápia 

 
 

2 

 
 

V 

 
 

2/1 

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

doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 
Dr. Aradi László, PhD. 

 

Szociális gazdaság 2 V 2/0 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 
Ing. Adriana Vassová, PhD. 

 

Andragógia 2 V 0/1 
Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, 
PhD. 

 

PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 31     
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Szociális munka, 2. év, LS, Bc. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

A gyermekek társadalmi-jogi védelme 5 P 2/1 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

és a szociális jólét PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Szociális patológia 4 P 2/1 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, 
PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 

 

PhDr. Németh Gabriella 

SPV - Kommunikáció 4 P 0/3 
PhDr. Erich Schlesinger 
Mgr. Mészáros Krisztina 

 

 

Szociális munka a nonprofit szektorban 
 

4 
 

P 
 

1/1 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 

MUDr. Sárközy Klára 

 

Szociális munka marginalizált roma 
közösségekkel 

 

4 
 

P 
 

1/1 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, 
PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 
Mgr. Lea Podhradská 

 

 

Terepi szociális munka 
 

4 
 

P 
 

1/1 
prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, 
PhD., MHA, MBA, I-P IGIP 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

 

A személyiség pszichológiája 
 

3 
 

P 
 

2/0 
PaedDr. Strédl Terézia , 
PhD. PhDr. Margita 
Némethová 
PhDr. Erich Schlesinger 

 

Interkulturális szociális munka 2 V 0/2 
PhDr. Beáta Áčová, PhD. 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

Az önkormányzati politika jelentősége 
a szociális munkában 

2 V 2/0 
MUDr. Sárközy Klára 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

 

Vallási tanulmányok 

 

2 

 

V 

 

1/1 

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. 
Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, 
egyetemi docens 
ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 

 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 34     
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Szociális munka, 3. évfolyam, ZS, Bc. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

Az egyénnel végzett szociális munka 
módszerei 

6 P 2/2 
PhDr. Beáta Áčová, PhD. 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

Szociális munka a családdal 4 P 2/2 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

PhDr. Németh Gabriella 

Szociális szolgáltatások 4 P 1/1 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 
MUDr. Sárközy Klára 

 

 

Szociális megelőzés 
 

4 
 

P 
 

1/1 
doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., 
MBA 
Dr. Aradi László, PhD. 

 

Közigazgatási jog 3 P 1/1 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

Ladislav Bohuniczky bíró úr 

Eseti szeminárium 3 P 0/1 Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

doc. PhDr. František Radi, PhD. 

 

PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

 

Szeminárium az alapszakdolgozathoz 

 

3 

 

P 

 

0/2 

doc. PhDr. František 
Radi, PhD. 
PhDr. Erich Schlesinger 
PhDr. Helena Laczová 
Mgr. Lea Podhradská 

 

Speciális szakmai gyakorlat 3 P 0/6 
PhDr. Erik Javorský, MBA, LL.M. 
Mgr. Mgr. Csomor Mária 

 

 

Biblioterápia 

 

2 

 

V 

 

1/1 

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

 

PhDr. Erich Schlesinger 

Gyermekgyógyászat a szociális munka 
számára 

2 V 1/1 MUDr. Andor Domonkos, PhD.  

MUDr. Tomás Kolonyi 

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 34     
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Szociális munka, 3. év, LS, Bc. 
     

TÉMA CREDITS 
A 

TÉMA 
TÍPUSA 

ÓRIÁSI 
TÁMOGA
TÁS 

TANÍTÓK RȎZNE 

Társadalombiztosítás 5 P 2/0 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 

 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Szociális munka fogyatékkal élőkkel 3 P 1/1 
MUDr. Michal Fritzmann, PhD. 
MUDr. Tomás Kolonyi 

 

A társadalomtudományi kutatás alapjai 3 P 1/1 
PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

 

Szociális munka a közigazgatásban 
 

3 
 

P 
 

2/0 
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., 
rendkívüli professzor 
Ladislav Bohuniczky bíró úr 

 

Alapszakdolgozat - kidolgozás 
10 

    

Alapszakdolgozat védés 7     

Állami vizsga - Szociális munka 2     

és a társadalombiztosítás 

Állami vizsga - Szociális munka módszerek 2     

KREDITEK SZÁMA (MAXIMUM) 35     

 
 

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 180 ECTS kreditpont szükséges, beleértve az állami záróvizsga kreditpontjait is. 
 

e) A Főiskola az egyes tanulmányi tervek struktúrájában feltünteti a tanulmányi program egyes részeinek teljesítésére vonatkozó 
követelményeket és a hallgató tanulmányi programon belüli 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/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/userfiles/VSK/VS-3-2-f-1-Verifikacia-st-skuskou-E-V.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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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 szakkollégium felsorolja a szakdolgozati témákat (vagy a listára mutató linket). 
https://www.unids.sk/sk/bakalarske-studium/ 
A link nem kapcsolódik közvetlenül a témákhoz 

 

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/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 

 
 

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

 
Betűrendes lista 

 

Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába és 
történetébe 

Andragógia 

Általános pszichológia A gyermekek szociális védelme és a szociális gyámság 

Polgári jog Szociális patológia 

A filozófia alapjai SPV - Kommunikáció 

Szemináriumi munka Szociális munka a nonprofit szektorban 

Szakmai gyakorlat I. 
Szociális támogatás a marginalizált romáknak 
közösségek 

Szomatológia Terepi szociális munka 

Közgazdasági alapismeretek szociális munkások számára A személyiség pszichológiája 

A szociális munka elmélete és alapjai Interkulturális szociális munka 

Szociológia Az önkormányzati politika jelentősége a szociális 
munkában 

Az etika alapjai Vallási tanulmányok 

Szociálpedagógia Az egyénnel végzett szociális munka módszerei 

SPV - önismeret és önértékelés Szociális munka a családdal 

Szlovákia újkori történelme Szociális szolgáltatások 

A pedagógia alapjai Szociális megelőzés 

Bevezetés a szociálpolitikába Közigazgatási jog 

Fejlődéspszichológia Eseti szeminárium 

Családjog Szeminárium a baka lary work 

Tervezés a szociális munkában Speciális szakmai gyakorlat 

Speciális és gyógypedagógia Bilbioterápia 

Év munka Gyermekgyógyászat a szociális munka számára 

Katasztrófavédelem Társadalombiztosítás 

Filozófiai tanácsadás és filozófiai terápia Szociális munka fogyatékkal élőkkel 

Szociális gazdaság A társadalomtudományi kutatás alapjai 

Szociális munka a közigazgatásban  

 

Vonalak: 

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/bakalarske-studium/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice
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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
http://www.scopus.org/name/publications/citations
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://cms.crepc.sk/
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: A kurzus címe: Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába és 
történetébe 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs 

formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, 

konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 6 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmények: A Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába és történetébe bevezető kurzus a szociális munka 

tanulmányozásába. Ezen a kurzuson keresztül a hallgatók megismerkednek a szociális munka tanulmányainak és 

történetének teljes spektrumával. A hallgatók elsajátítják a szociális munka mint szakma és tudományos tevékenység 

alapvető eligazodásához szükséges szakmai terminológiát. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Szociális munka - alapvető meghatározása mint szakma, tudomány és oktatási terület. 

 A szociális munka története, fontos mérföldkövek a szociális munka történetében a világon és a mi területünkön. 

 A szociális munka jelentős személyiségei a 19. század óta. Kr. u-tól napjainkig. 

 Szociális munkás és szociális ügyfél. 

 Szociális munka és szociálpolitika. 

 A szociális munka válogatott módszerei. 

 Szociális munka etikája. 

 Közigazgatás. 

 Nem kormányzati szervezetek és önkéntesség a szociális munkában. 
 Szociális munkaoktatás. 

Ajánlott olvasmány: 
 

OLÁH, HERDICS et al. 2014. Fejezetek a szociális munka tárgyköréből. Budapest: Szent Gellért Kiadó. 2014. 

MÁTEL, A. 2019. Szociális munkaelmélet I. Prága: Grada, 2019. 

MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2015. A szociális munka elmélete és módszerei I. Pozsony: 

Társaság a Szociális Munka Fejlesztéséért. 2015. 

BRNULA, P. 2013. Szociális munka. Történet, elméletek és módszerek. Pozsony: Iris, 2013. 
 

BARKER, R. L. 2013. A szociális munka szótára. 6
th

 Edition, Washington DC: NASW Press, 2013. 

MATOUŠEK, O. et al. 2012. A szociális munka alapjai. Prága: Portál, 2012. 

MATOUŠEK, O. - KOLÁČKOVÁ, J. - KODYMOVÁ, P.(szerk.) 2012. Szociális munka a gyakorlatban. Prága: 

Portal, 2012 BALOGOVÁ, B., ŽIAKOVÁ, E. (szerk.). 2017. A szociális munka vademekuma. Kassa: UPJŠ. 

2017. 

WILSON, K. - RUCH, G. - LYMBERY, M. - COOPER, A. 2011. Szociális munka: Bevezetés a kortárs gyakorlatba 2. kiadás. 
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Prentice Hall, 2011. 
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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  

 25,51 % 23,13 % 18,37 % 8,0 % 6,45 % 18,03 % 

Tanár úr: 

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

PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: Tantárgy neve: Általános pszichológia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatásban is. 

Kreditek száma: 3 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy egyéni írásbeli vizsga sikeres 

teljesítése szükséges. Az "A" osztályzat 90%-100%-os teljesítést igényel; B: 80%-89%; C: 70%-79%; D: 60%-69%; E: 50%-59% 

helyes válasz. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását FX - 50% alatti és kevesebb helyes válaszra értékelik. 

Tanulási eredmény: A hallgatók alapvető ismereteket szereznek az általános pszichológia tárgyáról, a kognitív és affektív 

folyamatokról, valamint ezek integrációjáról a temperamentumban, a jellemben és a személyiségben. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

1. A pszichológia mint tudomány története. 

2. A pszichológia tárgya és módszerei 

3. Fő pszichológiai irányok. 

4. A psziché biológiai alapja.. 

5. Érzések, érzések és gondolatok. 

6. A gondolkodás és a beszéd jellemzői és fejlődése. 

7. Memória, figyelem és tanulás. 

8. Az intelligencia és annak mérése. 

9. Képzelet, képzelet és fantázia. 

10. Érzelmek, érzések és affektusok. 

11. Motiváció, stressz és kutatásuk. 
12. A személyiségelméletek áttekintése. 

Ajánlott olvasmány: 
 

NOCIAR, A. 2008. A pszichológia alapjai. Bratislava, Slovak Academic Press, 2008. 

PLHÁKOVÁ, A. 2007. Az általános pszichológia tankönyve. 3. kiadás. Prága: 

Academia, 2007. POGÁDY, J., NOCIAR, A. 1986. Személyiség és betegség. Pozsony, 

Veda 1986. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 520 

 A B C D E FX  

 23,3 % 35,1 % 26,1 % 10,5 % 4,5 % 0,5 % 

Tanár úr: 
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PaedDr. Strédl Terézia, PhD. 

PhDr. Margita Némethová 

PhDr. Erich Schlesinger 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: Tárgy neve: Polgári jog 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 3 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

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 %. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók elsajátítják a polgári jog alapvető jogi terminológiáját, elméleti és gyakorlati 

ismereteit, beleértve a polgári anyagi jog és a polgári eljárásjog elemzését, az európai jogi kultúra hagyományaihoz, 

beleértve az EK (EU) jogát is, szükséges kapcsolatokkal. A fő cél az, hogy a hallgatók számára megismertesse a polgári jog 

elméleti alapjait, valamint egyes intézményeinek alkalmazási lehetőségeit a szociális munkában, konkrét példákat adjon a 

gyakorlatból, a polgári jogból származó jogi beadványok mintáit, különös tekintettel a szociális munkás munkájára az 

alkalmazási gyakorlatban. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A polgári jog fogalma, tárgya, forrásai. 

 Polgári jogi kapcsolatok. 

 Polgári jogviszonyban álló felek. 

 Jogképesség. 

 Egy kihagyás, egy kizárás. 

 Dologi jogok. 

 Törvényes öröklés, végrendeleti öröklés, kitagadás. 

 Határidők a polgári jogban. 

 A "jó modor" fogalma. 

 Szerződéses kapcsolatok. 

 Polgári jog az uniós joggal összefüggésben. 
 Polgári eljárásjog. 

Ajánlott olvasmány: 
 

LAZAR, J. et al. 2018. Anyagi polgári jog 1+2, IURIS LIBRI, 2018. 
 

SMYČKOVÁ, R. et al. 2017. Polgári perrendtartás. Kommentár. Prága: C.H. Beck, 2017. ŠTEVČEK, 

M. - FICOVÁ, S. et al. 2016. Polgári peres eljárásjogi kódex. Nagy kommentár, C.H.Beck, 2016. 

GEŠKOVÁ, K. - SMYČKOVÁ, R. - ZÁMOŽNÍK, J. 2017. A polgári eljárásjog ismétlése. Bratislava Iuris Libri, 2017. Az alapvető 

nemzeti jogszabályok elérhetők a következő honlapokon: www.slov-lex.sk , www.zbierka.sk. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 

http://www.slov-lex.sk/
http://www.zbierka.sk/
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Az értékelt hallgatók száma: 354 

 A B C D E FX  

 19,21 % 25,14 % 23,73 % 14,41 % 14,12 % 3,39 % 

prof. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
 

Ladislav Bohuniczky bíró úr 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

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



T_Z_OSP_1/2020 Oldal 20 z 113 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 

Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/03 A kurzus címe: A filozófia alapjai 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és a féléves dolgozat sikeres 

megvédése 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: Az előadások bevezetik a hallgatókat a filozófiai kérdésekbe, elmagyarázzák az alapvető filozófiai 

fogalmakat, bemutatják a főbb filozófiai kérdéseket és megoldási módjaikat; önálló gondolkodásra késztetik a hallgatókat. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Alapvető információk a tudományágról. A tudományág tartalmának indoklása. Mi a filozófia? A filozófia etimológiája. 
Mítoszok és logók. 

 A filozófiának a bölcsesség kereséseként való szókratészi felfogása. A szókratészi-platonikus filozófia mint a lélekkel 
való törődés. Arisztotelész - az első filozófia. 

 A filozófia középkori felfogása. Patrisztika, skolasztika. 

 A filozófia fogalmának modernkori átalakulásai. A filozófia reneszánsz kori értelmezése. 

 A racionalista filozófia descartes-i modellje. A felvilágosodás filozófiája. 

 Német idealista filozófia. 

 A kortárs filozófia néhány formája. Fenomenológia, egzisztencializmus, analitikus filozófia, perszonalizmus. 

 A filozófia szerkezete. Alapvető filozófiai diszciplínák. Az etika mint gyakorlati filozófia, társadalomfilozófia. 

 A filozófia mint az emberre és a világra való kritikai reflexió. Ember és kultúra. Isten mint abszolút feltétel. 
 10. A válság és a filozófia jelensége. Globális társadalmi és ökológiai válság. Európa és az európai örökség. 

Ajánlott olvasmány: 
 

HERDICS, ARADI. 2021. Filozófiatörténet. Gabčíkovo: Remény, 2021. 

MLYNARČÍK, P. 2010. A filozófia alapjai. Žilina. 

GLASOVÁ, K. 2008. Filozófia a szociális munka gyakorlatában. Pozsony. HLAVINKA, P. 2008. A 

filozófia története - világos és tömör. Prága: Triton, 2008. 

STÖRIG, H. J. 1992. Egy kis filozófiatörténet. Prága: Zvon, 1992. 
 

ANZENBACHER, A. 1991. Bevezetés a filozófiába. Prága: Portál, 2004. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

A kurzus értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 294 

 A B C D E FX  
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 50,68 % 24,49 % 6,80 % 2,72 % 2,04 % 13,27 % 
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Tanár: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
 

ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/05 A kurzus neve: Szemináriumi szakdolgozat 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 3 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

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. 

Tanulmányi eredmények: A tanulók megismerik a szakmai szövegszerkesztés főbb elveit, az iskolai dolgozatok írásának 

alapvető, formai és szakmai követelményeit. A szakmai készségeket és ismereteket, valamint egy szakmai probléma 

értelmezésének képességét tesztelik a hallgató írásbeli kifejezése, a talált tények saját értelmezése és azok világos 

kidolgozása révén, beleértve a szociális munka vonatkozó diszciplináris vagy történelmi kontextusába való elhelyezésüket is. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Bevezetés a tanulói írásbelikhez.

 Témaválasztás: a hallgató szakmai irányultságának megfelelően vagy a hallgatónak az alkalmazott szociális munka 
valamelyik területe iránti intenzív érdeklődése alapján.

 A tanuló írásbeli kifejezésének formális szerkesztési elvei.

 A címlap nélküli félévközi dolgozat felépítése.

 Egy címlappal ellátott féléves dolgozat felépítése.

 A felhasznált irodalom idézése.

 Szemináriumi szakdolgozat bemutatása.

Ajánlott olvasmány: 
 

ORENDÁČ, P. - VRANKOVÁ, E. 2013. Iskolai és záródolgozatok - Hogyan kell csinálni? Pozsony. VŠZaSP Szent Erzsébet 

Alkalmazott Tudományok Egyetemének 7/2011. sz. irányelve 

Szakmai irodalom (legalább öt nyomtatott kiadvány), a szemináriumi dolgozat jóváhagyott témájának megfelelően. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

A kurzus értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 294 

 A B C D E FX  

 43,88 % 21,09 % 8,84 % 5,78 % 3,74 % 16,67 % 

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

 

Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/06 Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat I. 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok 50 óra szakmai gyakorlat félévenként. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter:; külső tanulmányok 1. és 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A szakmai gyakorlaton való részvétel az előírt terjedelemben, amelyet a szerződött munkahelyek, ahol a szakmai 

gyakorlatot végezték, igazolnak, valamint a szakmai gyakorlatról szóló beszámoló elkészítése. 25%-a a szakmai gyakorlatnak 

önkéntes munka formájában is teljesíthető egy humanitárius, karitatív segítségnyújtást végző vagy szociális munkával 

foglalkozó szervezetnél. A szakmai gyakorlat 75%-át a szakmai gyakorlat módszertanának megfelelő létesítménytípusban 

kell végezni. 

Tanulási eredmény: A hallgatók megértik a ZSS területét a szolgáltatások kora, tárgya és szervezeti felépítése szerint. A 

gyakorlat magában foglalja a megszerzett tények értékelését és elemzését, valamint a nyilvántartás vezetését. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Bevezetés a szakmai gyakorlat kérdéseibe. 
 A szakmai gyakorlat munkahelyének jellemzői. 
 A hallgató tevékenysége a szakmai gyakorlat során. 
 A munkahelyi ügyfélkör jellemzői. 
 Gyakorlati nyilvántartás - a szakmai gyakorlat előnyei és hiányosságai. 
 A szociális szolgáltatási létesítmények látogatása az ügyfelek tipológiája szerint. 

Ajánlott olvasmány: 

MÁTEL, A. et al. 2012. A szociális munka etikája. 2. kiadás. Pozsony: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 

2012. A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. sz. módosított törvény. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 294 

 A  C D E FX  

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

Tanár úr: 

doc. PhDr. František Radi, PhD. 
Mgr. Mgr. Csomor Mária 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/07 Tárgy neve: Szomatológia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációval, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi 

dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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 eredmény: A hallgatók elméleti információkat szereznek az élő rendszerek alapvető megnyilvánulásairól, különös 

tekintettel az emberi biológiára. A szomatológia tanulmányozásával alapvető ismereteket szereznek, és megtanulják az 

emberi szervezet anatómiájának, fiziológiájának és egyes patofiziológiai állapotainak alapjait. A hallgatók megértik a sejtek, 

szervrendszerek és az emberi test alapvető kölcsönhatásait a környezettel. Megismerik az öröklődés alapelveit, és megértik 

a gyermek fejlődésével kapcsolatos néhány veleszületett és szerzett szindrómát. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Sejt, a biológiai rendszerek fontos molekulái. 

 Citoplazmatikus membrán. 

 Öröklődés és alapvető genetika. Differenciálás. 

 Az emberi magzat szaporodása, programozása és fejlődése. 

 Testnedvek és szervrendszerek (felépítésük és működésük). 

 Mozgásszervek, a test növekedése. 

 Vér és keringés. 

 Légzőrendszer; Emésztőrendszer. Kiválasztórendszer; Szaporodási rendszer; Endokrin rendszer; Idegrendszer; 
Immunrendszer. 

 Környezet és élő szervezet és ökológia. 
 A fejlődéssel kapcsolatos alapvető kórképek, pl. bizonyos káros anyagok hatása a gyermek magzatára vagy 

veleszületett fertőzések, beleértve egyes veleszületett szindrómákat. 

Ajánlott olvasmány: 
 

ŠUVADA, J. 2021. Szomatológia - válogatott fejezetek interdiszciplináris tanulmányokhoz. Bratislava: VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2021. GALBAVÝ, Š. 2008. Szomatológia - az anatómia és élettan alapjai bölcsészhallgatók számára. 

Pozsony: Sapientia, 2008. MRÁZ, P. et al. 1995. Anatómia az interdiszciplináris tanulmányokhoz I. II. Pozsony: 

Károly Egyetem, 1995. 

KOPECKÝ, Š. 2002. Az emberi anatómia alapjai. Trnava: SAP, 

2002. DYLEVSKÝ, I. 2000. Szomatológia. Martin: Osveta, 2000. 

BOŠÁK, V. 2019: Humánbiológia a nem orvosi tanulmányi programok számára, Trnava: Trnavai Egyetem, 2019. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 
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Az alanyok értékelése 
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Az értékelt hallgatók száma: 354 

 A B C D E FX  

 18,36 % 25,99 % 30,79 % 12,99 % 7,91 % 3,95 % 

Tanár úr: 
 

doc. MUDr. Kiss László, CSc. 
Dr. med. Domonkos Andor, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/08 A kurzus címe: Közgazdasági alapismeretek szociális munkások 
számára 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 2 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tanfolyam elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon 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. 

Tanulmányi eredmények: A tantárgyat elvégző hallgató információt szerez a vállalkozói tevékenység gazdasági jellemzőiről, a 
vállalkozások típusairól, valamint a vállalkozói tevékenységről. 

az olyan alapvető gazdasági változókra, mint az infláció, a munkanélküliség, a verseny. A tanfolyam tájékoztatást nyújt 

az integrációs csoportosulásokról, az Európai Unióról és a nemzetközi kereskedelemről. A közgazdaságtan alkalmazása a 

szociális munkában, a harmadik szektor funkciói, az alapítványok és közhasznú intézmények működése és célja. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A gazdaság történelmi kondicionálása (szükségletek és azok kielégítése). 

 A gazdaságok típusai és formái. 

 Piac és piaci mechanizmus. 

 Kínálat és kereslet, termelési tényezők. 

 Vállalkozás és vállalkozástípusok. 

 Verseny, infláció, munkanélküliség. 

 Állami költségvetés, nemzetgazdaság. 

 Világgazdaság, nemzetközi gazdasági integráció, globalizáció. 

 A gazdasági gondolkodás rövid fejlődése. 

 A harmadik szektor gazdaságtana. 

 A számvitel alapjai a szociális munkában. 

Ajánlott olvasmány: 
 

Alapvető tanulmányi irodalom: 
 

LISÝ, J. et al. 2015. A közgazdaságtan és a közgazdaságtan alapjai. 11. frissített és átdolgozott kiadás. Pozsony. 
 

BUGRI, Š. - PRIBIŠOVÁ, E. 2011. A közgazdaságtan és a közgazdaságtan szociális munkások számára. Pozsony: VŠZaSP sv. 

Alžbety Bratislava, 2011. 

BUGRI, SH. 2009. Válogatott fejezetek az egészségügyi és szociális munka közgazdaságtanából. Pozsony. 
 

A közigazgatás pénzügyi szabályairól szóló 523/2004. sz. módosított törvény. 
 

További tanulmányi irodalom: 
 

MUCHOVÁ, E. et al. 2021. A közgazdaságtan alapjai. Pozsony: Wolters Kluwer, 2021. 
 

LISÝ, J. et al. 2018. A közgazdasági elméletek története. Pozsony: Wolters Kluwer, 2018.SAMUELSON, P. A. - LISÝ, J. et al. 
2016. 

Közgazdaságtan. Pozsony: Wolters Kluwer Economics Edition, 2016. 
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NORDHAUS, W. D. 2002. Pozsony: Bradlo, 2002. 

A kurzushoz szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

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

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 294 

 A B C D E FX  

 8,16 % 20,41 % 28,91 % 18,37 % 11,90 % 2,24 % 

Tanár úr: 

Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Ing. Adriana Vassová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/09 A kurzus neve: A szociális munka elmélete és alapjai 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába és történetébe. 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmény: A hallgatók alapvető ismereteket szereznek a szociális munkáról mint szakmáról, oktatási területről és 

tudományágról. Megértik a tudományágak közötti interdiszciplináris jelleget, az alapvető terminológiát, valamint az elmélet 

és a gyakorlat közötti szoros kapcsolatot. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A szociális munka mint szakma - nemzetközi és nemzeti meghatározások, definíció. 

 A szociális munka mint oktatási terület. 

 Szociális munkások - képzettségi és személyi feltételek, szakmai szerepek, feladatok és kompetenciák. 

 Szociális ügyfelek - meghatározás, osztályozás. 

 Szociális környezet mint a szociális munka célterülete, szociális működés, szociális támogatás, társas támogatás, 
szociális háló. 

 A szociális munka mint tudományos diszciplína; a szociális munka paradigmái. 

 A szociális munka elmélete; A szociális munka kutatása és annak sajátosságai; A szociális munka tudományos 
terminológiája. 

 A szociális munka interdiszciplináris jellege - konvergenciája és divergenciája a szociálpolitikával, a szociológiával, a 
pedagógiai és pszichológiai tudományokkal, az egészségtudományokkal, a jogtudományokkal és a karitatív munkával. 

Ajánlott olvasmány: 
 

MÁTEL, A. 2019. Szociális munkaelmélet I. Prága: Grada, 2019. 
 

BALOGOVÁ, B. - ŽIAKOVÁ, E. (szerk.). 2017. A szociális munka vademekuma. Košice. 

BRNULA, P. 2013. Szociális munka. Történet, elméletek és módszerek. Pozsony: Iris, 

2013. 

MATOUŠEK, O. et al. 2013. A szociális munka enciklopédiája. Prága: Portál, 2013. 
 

ONDRUŠOVÁ, Z. et al. 2010. A szociális munka alapjai segítő szakmák számára. Pozsony. LEVICKÁ, J. et al. 2007. 

Szociális munka I. Trnava: Oliva, 2007. 

LEVICKÁ, J. et al. 2009. Szociális munka II. Trnava: Oliva, 2009. 
 

STRIEŽENEC, Š. 2006. A szociális munka elmélete és módszertana. Trnava: Tripsoft, 2006. 

A kurzushoz szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 
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Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 354 

 A B C D E FX  

 27,12 % 18,93 % 23,16 % 12,99 % 10,17 % 7,63 % 

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. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/10 A kurzus neve: Az etika alapjai 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Filozófia alapjai 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és a záró írásbeli 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 eredmény: A hallgatók alapvető etikai fogalmakat és elveket tanulnak. Megtanulják az erkölcsi és a jogi normák 

közötti különbségeket. Megismerkednek az aktuális etikai kérdésekkel. Megtanulják megvitatni az etikai problémákat és 

dilemmákat, elemezni a problémákat, alternatívákat keresni, felismerni az alternatívák következményeit és döntéseket 

hozni. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Az etika szükségessége a segítő szakmákban. 

 Alapvető etikai fogalmak és elvek. 

 Jó és rossz. 

 Erkölcsi cselekedet. Értelem és akarat. 

 Természetes erkölcsi törvény. Lelkiismeret. 

 Az etikai diskurzus szükségessége, szabályai. 

 Az erkölcsi norma és a jogi norma közötti különbségek. 

 Alapvető emberi jogok. 

 Etikai dilemma. 

 A terhesgondozás és az abortusz etikai kérdései. 
 Az eutanázia mint etikai probléma. 

Ajánlott olvasmány: 
 

GAARDER, J. 2021. Sophie világa. Egy regény a filozófia történetéről. Pozsony: Lindeni, 2021. 
 

REAMER, F. G. 2018. Szociális munka értékek és etika. 5. kiadás. New York: Columbia University Press 

2018.LEVICKA, J. et al. 2009. Szociális munka II. Trnava: Oliva, 2009. 

MÁTEL, A. et al. 2012. A szociális munka etikája. 2. kiadás. Pozsony: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012. 

LUKASOVÁ, E. 2006. Logoterápiás vigasztalás a válságban. Brno: Cesta, 2006. ANZENBACHER, A. 

2001. Prága: Academia, 2001. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

A kurzus értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 354 

 A B C D E FX  

 29,94 % 38,70 % 18,08 % 7,63 % 2,26 % 3,39 % 
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Tanár úr: 
 

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. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/12 Tantárgy neve: Szociálpedagógia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók alapvető információkat szereznek a szociálpedagógia mint tudományág fogalmairól 

(nevelés, oktatás, oktatás, nevelés), tárgyáról, fejlődési irányairól. Képesek jellemezni a szociálpedagógia és a szociális 

munka közötti különbségeket (európai és globális kontextusban) és más tudományágakkal való kapcsolatukat, képesek 

alkalmazni a pedagógia és a szociálpedagógia módszereit, eszközeit, elsajátítják az emberi társadalomban folyó nevelés és 

oktatás elveit és céljait, az egyénre mint társadalmi lényre összpontosítva. A hallgatók képesek reflektálni és megoldani a 

szociálpedagógia (a társadalom által) felvetett kortárs problémákat és kihívásokat. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A pedagógia mint neveléstudomány; a pedagógia alapvető és új fogalmai. 

 A pedagógia mint tudomány kialakulása, a pedagógia mint tudományág megalapítója - J. F. Herbart. 

 Tantervelmélet és -kutatás, az oktatás humanizálása oktatás, a tanítás elmélete és kutatása, tanítási folyamat - 
oktatási folyamat); oktatáselmélet. 

 Pedagógia a 20. században; a pedagógiától a szociálpedagógiáig; a pedagógiai tudományok rendszere és a pedagógia 
viszonya a többi tudományághoz (szociálpedagógia, speciális pedagógia, felnőttpedagógia (andragógia), szabadidő-
pedagógia, pedagógiai pszichológia, összehasonlító pedagógia). 

 A szociálpedagógia története, a szociálpedagógia áramlatai és irányzatai. 

 A szociálpedagógia módszertana; a környezet és a szocializáció mint nevelési tényezők és a családi környezet hatása a 
személyiség kialakulására (a tanuló személyisége, a tanár személyisége, a társas viselkedés típusai); kreatív-humanista 
elmélet. 

 Értékek - jelentőségük a szocializációban; normalitás, disznormalitás. 

 Gyermekek és fiatalok szociopatológiai jelenségei (iskolakerülés, zaklatás, dezorganizált fiatalok). 
 Szociálpedagógiai kommunikáció. 
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Ajánlott olvasmány: 
 

ALBERT, HERDICS. 2019. Az oktatásról. Gabčíkovo, Remény, 2019. 
 

ALBERT, HERDICS. 2017. Didaktikai alapismeretek. Pozsony, Remény, 2017. 
 

TOMÁNEK, P. 2021. A család a zűrzavarban, avagy a család deszenzibilizációjáról. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN 

9788026316336. 

MALÍK, B. 2019. Szociálpedagógia: metszéspontok és kapcsolódási pontok a szociálpedagógia és a szociális munka között. 

Pozsony: Iris, 2019. ISBN 9788082000545. 
 

LACA, P. - LACA, S. 2017. Szociális munka és szociálpedagógia. Rožňava: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka 

Egyetem, DP bl. Sára Salkaházi, 2017. ISBN 9788081321689. 

PROCHÁZKA, M. 2013. Szociálpedagógia. Újranyomás. Prága: Grada, 2013. Szociálpedagógia. SZOCIÁLPEDAGÓGIA, NEVELÉS, 
SZOCIÁLIS MUNKA. ISBN 9788024734705. 
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 505 

 A B C  E FX  

 40,00 % 21,38 % 15,04 % 13,26 % 8,11 % 2,37 % 

Tanár úr: 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD. 
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 

PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. 

PhDr. Andrea Bohuniczká 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/13 Tárgy neve: SPV - önismeret és önértékelés 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső vizsgálat 36 órás blokk. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 90%-os részvételi arány szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, 

akinek a részvételi aránya nem éri el a 90%-ot. 

Tanulási eredmények: A képzés elvégzésével a hallgatónak lehetősége van arra, hogy átfogó képet kapjon az önvizsgálat 

lehetőségeiről, és felismerje annak szükségességét a személyes fejlődéshez, mint a hatékony szociális munka végzésének 

feltételét. Az önismeret és mások megismerése révén a tanulónak lehetősége nyílik arra, hogy azonosítsa 

személyiségjegyeit, és megismerje az önmagáról és másokról alkotott kritikus és nem kritikus nézeteket. Önmaga és mások 

megértésével felkészülhet a jövőbeli kommunikációs készségek fejlesztésére, az egészséges önbecsülés, önismeret és túlélés 

kialakítására, a saját érzelmeivel való foglalkozásra és mások érzelmeinek megértésére. Megtanulják, hogyan fogadjanak és 

adjanak visszajelzést, ami a hatékony társas kommunikáció kialakításához, valamint a kapcsolatok és az együttműködés 

kiépítéséhez vezet. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

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

 A képzés tagjainak önbemutatása egymás bemutatkozása és elvárásai.

 Az önismeretre és önértékelésre összpontosító gyakorlatok.

 Az önismereti és önértékelési hibákra összpontosító gyakorlatok.

 A szociális kompetenciák fejlesztését célzó gyakorlatok a szociális munkában.

 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. FRANKL, V.E. 2011. Az élet értelmének keresése. Eastone Books. 

HUPKOVÁ, M. 2011. A szociális kompetenciák fejlesztése a segítő szakmákban. Pozsony: IRIS, 2011. 

A tanfolyamhoz szükséges nyelv: szlovák/magyar 

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

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 354 

 A B C D E FX  

 94,92 % 2,82 % 2,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Tanár úr: 

PhDr. Erich Schlesinger 

Mgr. Mészáros Krisztina 
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Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/15 A kurzus címe: Szlovákia újkori történelme 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tanfolyam elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon és egy írásbeli teszt sikeres 

teljesítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudásszintje 61% vagy annál alacsonyabb. 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 kölcsönhatásban lévő történelmi összefüggések, valamint a korszak személyiségeinek profiljának 

felfedezése. Megtanítani a diákokat saját múltjuk mélyebb megismerésére, és ezáltal jelenünk teljesebb megismerésére (és 

ezt felhasználni a kliensekkel való munkájukban). Az egyes személyiségek életútjának feltárásán keresztül a diákok 

tanulságos információkat szerezhetnek az egyének sorsáról és a társadalomra gyakorolt hatásukról, ami segíti személyes 

fejlődésüket, valamint az ok-okozati összefüggések megértését, nem csak a történelem területén. A diákok megpróbálják 

megismerni a közvetlen környezetükben élő, egy generációval idősebb embereket, és a velük folytatott párbeszéd során 

szembesíteni a tanultakat a "mindennapi történelem" perspektívájával. A tanulmány része az emléknapok és nemzeti 

ünnepek alapvető jelentésének megismerése Szlovákiában 1907-től napjainkig. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Miért kellene tudnunk és tanulnunk a múltunkról? Egy pillantás a történelem értelmére, a történelem jelentőségére. 

 A 20. század történetének áttekintése - alapvető kronológia - gondolkodás fejlődése - ideológia. 

 Szlovák történelem - hogyan jött létre Csehszlovákia - autonómia és Szlovákia - a kommunista rendszer időszaka - 
gyertyás tüntetés - ´89 novembere - mečiarizmus. 

 Személyiségek - a szabadságharcot megélő személyiségek bemutatása (a történelem és a politikatudomány 
szemszögéből). 
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Ajánlott olvasmány: 
 

NEUPAUER, F. 2021. Totalitárius rendszerek. In. Pozsony, 2021 NEUPAUER, F. 2021. Bratislava : 

Nenápadní hrdinovia, 2021. 

KAMENEC, I. 2020. A tragédia nyomában. Bratislava : Premedia, 2020. 
 

PALKO, V. 2020. Szigorúan megfigyelt határvidék. Pozsony : A nemzet 

emlékezetének intézete, 2020. ORAVCOVÁ, M. 2020. B. intézkedés. Pozsony : A 

nemzet emlékezetének intézete, 2020. 

RYCHLÍK, J. 2020. Csehszlovákia a szocializmus 1945-1989 közötti időszakában. Prága : 

Vyšehrad, 2020 RYCHLÍK, J. 2015. Csehek és szlovákok a 20. században. Prága : Vyšehrad, 

2015 

PEŠEK, J. 2014. Államhatalom és társadalom Szlovákiában: 1945 - 1948 - 1989. Bratislava : SAV, 

2014. LIPTÁK, Ľ. 2011. Szlovákia a 20. században. Pozsony: Kaligram, 2011.. 

PRŮCHA, V. et al. 2009. Csehszlovákia gazdaság- és társadalomtörténete 1918-1992. 2. kötet. 1945-1992 közötti időszak. 

Brno: Csehszlovákia, Cseh Köztársaság, Csehszlovákia. 

Film: ČT (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/dokumenty), Krátka dolgá cesta (Fedor Gál), Nikdy nezhasne (Peter Vlček) és 

más dokumentumfilmek. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/dokumenty)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/dokumenty)
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

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

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 354 

 A B  D E FX  

 33,05 % 20,34 % 9,04 % 4,24 % 29,94 % 3,39 % 

Tanár úr: 

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

Dr. Aradi László, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: A kurzus neve: A pedagógia alapjai 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmények: A kurzus célja, hogy alapvető információkat nyújtson a pedagógiáról mint neveléstudományról. A 

hallgatók tájékoztatása az oktatás és képzés módszereiről, eszközeiről, elveiről és céljairól az emberi társadalomban, különös 

tekintettel az egyénre mint társadalmi lényre. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A pedagógia mint neveléstudomány. 

 Alapvető és új pedagógiai fogalmak (nevelés, oktatás, nevelés, oktatás, tanulás, hobbi, érdeklődés, 
szükségletek...). . 

 A pedagógia mint tudomány kialakulása (a filozófiai irányzatok hatása a pedagógiára, nevelés az ókori 

Görögországban, 

 a pedagógia mint összefüggő tudományos rendszer kialakulása, Ján Amos Komenský). 

 A pedagógia mint tudományág megalapítója - J. F. Herbart. 

 Pedagógia a 20. században. 

  A pedagógiai tudományok rendszere és a pedagógia kapcsolata más tudományokkal 
(szociálpedagógia, speciális pedagógia , felnőttpedagógia (andragógia), szabadidő-pedagógia, 
pedagógiai pszichológia , összehasonlító pedagógia). 

 Az általános didaktika alapjai (a tanterv elmélete és kutatása, az oktatás humanizálása oktatás, elmélet és kutatás 

 tanítás, tanítási folyamat - oktatási folyamat). 

 Az oktatás elmélete (az oktatás célja, az oktatási folyamat, az oktatás módszerei és eszközei). 

 Személyiségformálás (a tanuló személyisége, a tanár személyisége). 
 Ember és oktatás a globalizált világban. 

Ajánlott olvasmány: 
 

ALBERT, HERDICS. 2019. Az oktatásról. Gabčíkovo, Remény, 2019. 
 

ALBERT, HERDICS. 2017. Didaktikai alapismeretek. Pozsony, Remény, 2017. 
 

KUDLÁČKOVÁ, B. 2009. A pedagógiai gondolkodás története. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

2009. KUDLÁČKOVÁ, B. 2007. Ember és nevelés az európai gondolkodás történetében. Trnava : PdF TU 

2007 TOLNÁROVA, S. 2007. Az oktatás problémái a 21. század küszöbén. Század. Pozsony : IRIS 2007. 

KOVALČÍKOVÁ, I. 2002. Pedagógia. Bevezetés a tanulmányhoz. Prešov : PF PU, 2002. 
 

PRŮCHA, J. 1997. Modern pedagógia. Prága : Portál 1997 
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PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. 1995. Pedagógiai szótár. Prága : Portál 1995. 

A képzéshez szükséges nyelv: szlovák nyelv / 

Megjegyzések: választható tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  

       

Tanár úr: 

Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD. 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/16 A kurzus címe: Bevezetés a szociálpolitikába 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 6 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmények: A hallgatók ismereteket szereznek a kortárs szociálpolitikáról, annak típusairól, a konkrét társadalmi 

események kezelésének lehetőségeiről, a szociálpolitika lehetséges irányairól, a regionális és európai szociálpolitikáról. A 

hallgatók megtanulják használni a szociálpolitikai alapismereteket a szociális munka ismereteinek és gyakorlatának 

összefüggésében. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A szociálpolitika meghatározása és a szociálpolitika különböző megközelítései 

 Szociálpolitikai célkitűzés - a közjó 

 A szociálpolitika alapelvei 

 Szociálpolitikai funkciók és szociálpolitikai eszközök 

 Szociálpolitikai szereplők/szereplők 

 Szociális igazgatás, szociális közigazgatás 

 Élethelyzetek és társadalmi események 

 A szociális védelmi rendszerek kialakításának elvei 

 Szociális biztonság a Szlovák Köztársaságban. Társadalombiztosítás. Állami szociális támogatás. Állami szociális 

támogatás. 

 A szociálpolitika finanszírozásának módjai, adópolitika 

 A szociálpolitika történeti fejlődése Európában és a világban 

 Az európai szociális modell, a szociális piacgazdaság, a globalizáció és a jóléti állam válsága. 

 Jóléti állami osztályozások. 
 Szociálpolitika Szlovákiában - történelmi fejlődés, 1989 utáni átalakulás és jelen. 

Ajánlott olvasmány: 
 

DUDOVÁ, I., STANEK, V., POLONYOVÁ, S. 2018. Social Policy, Wolters Kluwer 

TOMEŠ, I. 2010. Introduction to the theory and methodology of social policy. Prága: 

Portál. 

HETTES, M. 2013. Társadalmi kohézió és biztonság a szociális munkában. Nyitra. 
 

BOTEK, O. 2009. Szociálpolitika szociális munkásoknak. Piešt'any: PN Print. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 361 
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 A B C D E FX  

 37,67 % 24,65 % 14,95 % 6,64 % 6,09 % 9,97 % 

Tanár úr: 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli egyetemi 

tanár MUDr. Sárközy Klára 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/17 Tantárgy neve: Fejlődéspszichológia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatásban is. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Általános pszichológia 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy egyéni írásbeli vizsga sikeres 

teljesítése szükséges. Az "A" osztályzat 90%-100%-os teljesítést igényel; B: 80%-89%; C: 70%-79%; D: 60%-69%; E: 50%-59% 

helyes válasz. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását FX - 50% alatti és kevesebb helyes válaszra értékelik. 

Tanulási eredmények: A hallgatók elméleti ismereteket szereznek a fejlődéslélektanról: megismerkednek a fejlődéslélektan 

alapfogalmaival, törvényszerűségeivel és módszereivel. A tanulók áttekintést kapnak a psziché és a viselkedés fejlődésének 

változásairól a születés előtti időszaktól a gyermekkoron, a felnőttkoron és az időskoron keresztül. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

1. A fejlődéslélektan tárgya és módszerei. 

2. Ontogenezis és filogenezis. 

3. Az emberi fejlődés periodizációja. 

4. Prenatális pszichológia. 

5. Fejlődés a születéstől a kisgyermekkorig . 

6. Óvodai kérdések. 

7. Iskoláskorú fejlődés a prepubertásig. 

8. Serdülőkor és korai felnőttkor. 

9. Életút és helyzet érett korban. 
10. Bevonulás, előrehaladott kor és idős kor. 

Ajánlott olvasmány: 
 

VÁGNEROVÁ, M. 2005. Fejlődéslélektan ., Portál, Prága 2005. ŘÍČAN, P. 
2004. Utazás az életen keresztül. Prága, Portál 2004. 
PIAGET, J.- INHELDER, B. 1993. A gyermek pszichológiája... SOFA, Pozsony 1993. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 464 

 A B C D E FX  

 27,7 % 31,4 % 19,9 % 10,3 % 9,9 % 0,8 % 

Tanár úr: 

PaedDr. Strédl Terézia, 

PhD. 

PhDr. Margita Némethová 
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PhDr. Erich Schlesinger 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/18 Tárgy neve: Családjog 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Polgári jog 

Előfeltételek: S - szóbeli vizsga letétele. 
 

A kurzus sikeres elvégzéséhez 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmények: A hallgatók elsajátítják a családjog területének alapvető jogi terminológiáját, részletes áttekintést 

kapnak a családjog egyes intézményeiről, az alkalmazási gyakorlathoz való kapcsolódással, konkrét gyakorlati példákon és 

jogi beadványok mintáin keresztül is. A gyermekek jogainak az ENSZ gyermekjogi egyezménye és annak fakultatív 

jegyzőkönyvei szerinti védelmével kapcsolatos ismeretek elsajátítása, valamint az EU nemzetközi és európai családjogának 

alkalmazásával kapcsolatos információk, továbbá a Szlovák Köztársaság bíróságainak és az EJEB-nek a kiválasztott esetjoga 

hasznos a hallgatók számára, hogy az elméleti ismereteket összekapcsolják a szociális munka alkalmazási gyakorlatával. A fő 

cél az, hogy a hallgatóknak elméleti alapokat biztosítson a családjogról, hogy el tudjanak igazodni a vonatkozó 

szabályozásokban, hogy a családjog egyes intézményeit a családjogból származó jogi beadványok példáin és mintáin 

keresztül is alkalmazzák a gyakorlatban való alkalmazásukkal. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A családjog fogalma, tárgya és helye a jogrendszerben. 

 A családjogi kapcsolatok jellemzői. 

 Házasság, házasságkötés, a házastársak személyi és vagyoni jogai és kötelezettségei. 

 A házasság felbontása. 

 A szülők és a gyermekek jogai és kötelezettségei. 

 Szülői jogokba és kötelezettségekbe való beavatkozás. 

 A gyermek jogainak védelme az ENSZ gyermekjogi egyezménye és annak fakultatív jegyzőkönyvei alapján. 

 Gyámság és gondnokság alá helyezés. 

 Kiszállásos gondozás. 

 Származás megállapítása és örökbefogadás. 

 Karbantartási kötelezettségek, a különböző típusú karbantartási kötelezettségek. 
 A családjog, valamint a nemzetközi és európai családjog kiválasztott intézetei. 

Ajánlott olvasmány: 
 

POHANČENÍKOVÁ, L. - POLÁČKOVÁ, S. 2020. Családjogi forgatókönyvek kérdésekkel és példákkal. Wolters Kluwer. 2020. 

PAVELKOVÁ, B. 2019. C.H. Beck, SK. 2019. 

LAZAR, J. et al. 2018. Anyagi polgári jog 1. rész Családjog. Pozsony, IURIS LIBRI, 2018. 

A családról szóló, módosított 36/2005. sz. törvény és egyéb jogszabályok, amelyek elérhetők a következő 

honlapokon: www.slov-lex.sk , www.zbierka.sk . Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) vonatkozó ítélkezési 

gyakorlata. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

http://www.slov-lex.sk/
http://www.zbierka.sk/
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Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 360 

 A B C D E FX  

 38,33 % 23,61 % 13,61% 6,94 % 8,33 % 9,16 % 

Tanár úr: 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 

JUDr. Ladislav Bohuniczký 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/47 Tanfolyam címe: Tervezés a szociális munkában 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk egy tanárral. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy előírt vázlatú projekt 

elkészítése szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61 %-on értékelik. 

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

61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók megismerik a társadalmi célú projektek megírásának, megvalósításának és 

értékelésének alapvető szabályait és kritériumait. Áttekintést és alapvető készségeket szereznek a támogatási projektek 

megírása és végrehajtása, a strukturális alapok projektjeinek megírása és végrehajtása, a szponzorációs projektek megírása 

és végrehajtása, valamint a fejlesztési projektek megírása és végrehajtása terén. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A projektmunka fontossága a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban.

 A projekt meghatározása, a projekt jellemzői és a projektmenedzsment.

 A projekttevékenységek konkrétumai a szociális szolgáltatások területén.

 Projekttervezési folyamat.

 Munka statisztikai adatokkal.

 Költségvetés.

 Projektmenedzsment folyamat.

 A projektvezető szerepe, a pénzügyi vezető szerepe, a projektkoordinátor szerepe és a projektadminisztrátor szerepe.

 A projekt nyomon követési és értékelési folyamata (eredmény- és hatásmutatók).

 Pályázatok írása és végrehajtása.

 Szponzorációs projektek és adományozói levelek írása és végrehajtása.

 Fejlesztési projektek írása és végrehajtása.

 A projekt bemutatása.

Ajánlott olvasmány: 
 

SHINANSKA, K. 2020. Nem kormányzati nonprofit szervezetek marketingje és adománygyűjtése. Košice : ŠafárkPress Kiadó, 

2020. 83 p., ISBN 978-80-8152-957-3. 

VŠETEČKA, P. 2017. Project thinking - a guide to the body of knowledge. 2nd ed. Všetečka Petr, 2017. 528 p., ISBN 978-80- 

972683-9-8. DOLEŽAL, J. et al. 2016. Projektmenedzsment. Prága : Grada Kiadó, 2016. 424 p., ISBN 978-80-247- 5620-2. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Tanfolyam értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 509 

 A B C D E FX  

 38,51 % 31,63 % 17,49 % 2,16 % 3,54 % 6,68 % 
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Tanár úr: 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 

PhDr. Helena Laczová 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/19 Tantárgy neve: Speciális és gyógypedagógia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: A pedagógia alapjai 

Előfeltételek: PH - szemináriumi dolgozat és írásbeli vizsga. 
 

A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes jegy 20%-a) és 

egy írásbeli teszt megfelelt eredménye 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 tantárgyat elvégző hallgatók rendelkeznek a speciális igényű gyermekek, fiatalok és felnőttek 

oktatásának területén szükséges információkkal. A hallgatók képesek lesznek jellemezni a fogyatékosság különböző típusait 

és az oktatással és képzéssel kapcsolatos sajátosságokat a fogyatékkal élők tipológiája szerint. Képesek lesznek rugalmasan 

és önzetlenül dolgozni, hogy segítsenek a legkülönfélébb ügyfélkörnek. Képesek lesznek a speciális és gyógypedagógiai 

szakemberekkel való interakcióra a kliensek problémáival összefüggésben. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A speciális és gyógypedagógia mint tudományág és azok fókusza (tárgy, cél, feladat, a "terápiás" kifejezés). 

 A speciális és gyógypedagógia mint tudományág rendszere. 

 Alapfogalmak meghatározása (rendellenesség, fogyatékosság - korlátozás, fogyatékosság, hiba, hiba, rendellenesség, 
eltérés, veszély). 

 A fogyatékosság okai. 

 A speciális pedagógia elvei és módszerei, gyógypedagógiai módszerek. 

 Gyógypedagógiai diagnosztika, diagnosztikai módszerek a gyógypedagógiában. 

 Elvek, megközelítések a gyógypedagógiában. 

 A gyógypedagógiai terápiák és a gyógypedagógiai munka formái, gyógypedagógiai programok. 

 A speciális oktatási rendszer. 

 Integráció és egyéni oktatási terv (IEP). 

 Speciális oktatás és felnőtt ügyfelek. 

 Egy fogyatékos gyermek a családban. 
 A speciális és gyógypedagógia aktuális irányzatai. 

Ajánlott olvasmány: 
 

ALBERT, HERDICS. 2019. Az oktatásról. Gabčíkovo, Remény, 2019. 
 

ALBERT, HERDICS. 2017. Didaktikai alapismeretek. Pozsony, Remény, 2017. 
 

TOMÁNEK, P. 2021. A család a turbulenciában, avagy a család deszenzibilizációjáról. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN 

9788026316336. 
 

PREVENDÁROVÁ, J. 2012. Családterápia a gyakorlatban. Brno: Tribun EU, 2012. 

HORŇÁKOVÁ, M. 2005. Terápiás pedagógia a segítő szakmák számára. Pozsony. MÜHLPACHR, P. 2007. A 

speciális pedagógia dilemmái. Brno: MSD, 2007. 
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BAGALOVÁ, L.: Az inkluzív iskolai oktatást támogató módszertan. ŠPÚ, 2015 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 358 

 A B C D E FX  

 10,89 % 15,08 % 19,55 % 20,39 % 21,78 % 12,01 % 

Tanár úr: 
 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD. 
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 

PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D. 

PhDr. Andrea Bohuniczká 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/20 Tantárgy neve: Évi munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Szemináriumi munka 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon, egy éves, a tanár 

szakdolgozatára épülő munka (a teljes jegy 20%-a) és a szakdolgozat sikeres bemutatása 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% az általános osztályzatból. 

Tanulmányi eredmény: A hallgatók elsajátítják a szövegalkotás főbb alapelveit a megfelelő idézés és parafrázisok (Harvard-

rendszer), valamint az évfolyamdolgozat megírásának formai és szakmai követelményei révén. A szakmai készségeket és 

ismereteket, valamint egy szakmai probléma értelmezésének képességét, a feltárt tények saját értelmezését és azok 

egyértelmű kifejtését vizsgálják, beleértve a szociális munka vonatkozó diszciplináris vagy történelmi kontextusába való 

elhelyezésüket. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Bevezetés az évfolyamdolgozat témáiba (a szemináriumi szakdolgozat témájának kiválasztása vagy szövegének 
bővítése, különös tekintettel az alkalmazott szociális munkára).

 A szakdolgozat felépítése és az évfolyamdolgozat tartalmának megalkotása.

 Az elektronikus és nyomtatott források idézése az STN ISO 690: 2012 szabvány szerint.

 Az év munkájának bemutatása.

 A szakdolgozati feladat lényege és fontossága.

Ajánlott olvasmány: 
 

ORENDÁČ, P. - VRANKOVÁ, E. 2013. Iskolai és záródolgozatok - Hogyan kell csinálni? Pozsony. VŠZaSP Szent Erzsébet 

Alkalmazott Tudományok Egyetemének 7/2011. sz. irányelve 

Hivatkozások (legalább tíz forrás), a szakdolgozat jóváhagyott témájának megfelelően. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 505 

 A B C D E FX  

 60,59 % 19,0 % 11,28 % 4,75 % 1,98 % 1,98 % 

Tanár úr: 
 

PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH 
doc. PhDr. František Radi, PhD.  
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PhDr. Erich Schlesinger 
 

Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

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

. 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: Tanfolyam neve: Filozófiai tanácsadás és filozófiai terápia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs 

formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, 

konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: nappali tagozatos tanulmányok . 2.év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmény: A kurzus fő célja, hogy a filozófiai tanácsadásra összpontosítson, egy olyan segítő szakmára, amely a 

filozófia ősi koncepciójára épül, mint az emberi szenvedés kezelésére és elménk vagy viselkedésünk művelésére tervezett 

gyakorlati eszközre. A filozófiai tanácsadók azt állítják, hogy a filozófia terápiás potenciállal rendelkezik abban az 

értelemben, hogy a kliens szubjektív jóllét-érzetének növekedéséhez vezet, és úgy vélik, hogy a filozófiai tudás és készségek 

javítják a világban való eligazodás és a jobb erkölcsi ítélőképességünket. A kutatások azonban azt mutatják, hogy a filozófiai 

tanácsadók túlbecsülik a filozófia hatását az ügyfél pszichológiai állapotának javítására, mert figyelmen kívül hagynak számos 

tényezőt, beleértve a pszichológiai immunrendszert vagy a terápiás (tanácsadói) kapcsolatot. A kísérleti filozófia és az 

erkölcsi pszichológia meglátásait felhasználva megmutatom, hogy a filozófiai tanácsadók által fentebb védett utóbbi tézisek 

egyike sem érvényes. Abból a tényből kiindulva, hogy narratív lények vagyunk, látni fogjuk, hogy ha a filozófiai tanácsadás 

gyógyít és növeli az ügyfél szubjektív jóllétérzetét, akkor ezt úgy teszi, hogy az eredetileg negatív vagy kaotikus 

tapasztalatokat, amelyek az ügyfél szenvedésének forrását jelentik, egy új élettörténetté alakítja át, amely értelmet ad az 

ügyfél szenvedésének, és rendet teremt a káoszból. A filozófiai tanácsadók nem rendelkeznek pszichológiai vagy pszichiátriai 

képzettséggel, és szakszerűtlen filozófiai betekintést tesznek a kliens problémáinak természetébe, kizárólag az intuíciójuk és 

szubjektív preferenciáik által vezérelve. A filozófiai tanácsadás átitatódott a csábítással és az áltudománnyal, ami jogos 

aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy káros-e az ügyfélre nézve. A filozófiai tanácsadók nem rendelkeznek kizárólagos - 

a pszichoterápiában alkalmazott módszerektől eltérő - módszerekkel, ezért nincs ok arra, hogy a filozófia és a pszichoterápia 

kapcsolatát ne a filozófiai tanácsadás külön ágának létrehozásával kezeljék. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A tanácsadás fogalmának jellemzői 

 A filozófiai tanácsadás története és céljai 

 Kísérleti filozófia 

 A filozófiai tanácsadók jellemzői 

 A filozófia és a pszichoterápia kapcsolata 

 A filozófiai terápia hatásai a klienseknél 

Ajánlott olvasmány: 
 

HERDICS, ARADI. 2021. Filozófiatörténet. Gabčíkovo: Remény, 2021. 
 

DÉMUTH, A. SLAVKOVSKY, R.A. 2009. Acta Philosophica Tyrnaviensia 16. A filozófia mint terápia. Történelmi fogalmak. 
Trnava: TU Filozófiai Kar, 2009. ISBN 978 - 80 - 8082-225-5. 
HORÁK, O. 2016. Filozófiai tanácsok/kritika. Olmütz: Palacký Egyetem, 2016. ISBN 978-80-87895-31-3. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  

       

Tanár úr: 

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

docens. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: A kurzus címe: Szociális gazdaság 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs 

formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, 

konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok . 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmény: A kurzus célja a szociális ökonómia megértése, mint a szolidaritás által vezérelt gazdaság része, 

amelynek elsődleges szerepe a társadalmi célok megvalósítása, ahol sok esetben társadalmi célokat követ. A szociális 

gazdaság a legalapvetőbb értelemben a jóléti állam és partnerei modernizálásának eszközeként fogalmazható meg. A 

szociális gazdasághoz elsősorban olyan célkitűzések kapcsolódnak, mint a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió 

előmozdítása, valamint a szociális szolgáltatások fejlesztése, amelyek főként a közpolitika két fő területén találhatók: a 

társadalmi és munkaerő-piaci integráció, valamint a helyi fejlesztés és munkahelyteremtés. A szociális gazdaság mint a 

társadalmi problémák és a munkanélküliség kezelésének társadalmilag hasznos területe számos uniós országban egyre 

nagyobb teret nyer a hagyományos ágazatokban, mint például a mezőgazdaság, a szolgáltatások, a szociális szolgáltatások, a 

kiskereskedelem, a hagyományos kézművesség, de a bank- és biztosítási ágazatban is. 

A szociális gazdaság szlovákiai fejlődésének egyik fő problémája és akadálya a harmadik szektorra, az önkéntességre és a 

szociális vállalkozói tevékenységre vonatkozó jogszabályok és statisztikák hiányosságai voltak, ami azt eredményezte, hogy 

társadalmunkban nem értékelték és nem emelték ki kellőképpen. Ezenkívül nem volt pénzügyi támogatási rendszer a 

szociális gazdasági tevékenységek támogatására. A tudatosság 

a szociális gazdaság és eszközei, a kutatás támogatása és a bevált gyakorlatok cseréje nem volt elégséges. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A szociális gazdaság elméleti alapjai 

 A társadalmi gondolkodás gyökereinek története 

 A szociális gazdaság meghatározása, a szociális gazdaság európai kontextusban 

 A szociális gazdaság eszközei és módszerei 

 A társadalom szociális problémáira reagáló szociális gazdaság 

 A szociális vállalkozói szellem fejlődése Szlovákiában 

 Helyi partnerségek a társadalmi befogadásért 

 Példák a szociális gazdaságban alkalmazott bevált gyakorlatokra 

Ajánlott olvasmány: 
 

PONGRÁCZ, ET AL. 2015. Szociális gazdaság. Bratislava: University of Economics Bratislava, 2015. ISBN 978 - 80 - 225-4138- 
1. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
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Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  

       

Tanár úr: 
 

Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/22 Tantárgy neve: Andragógia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter:; külső tanulmányok 1. év téli szemeszter 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon 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 hallgatók ismereteket szereznek olyan alapvető andragógiai fogalmakról, mint a felnőttoktatás, 

felnőttkor, továbbképzés, egész életen át tartó tanulás stb. Tudnak tájékozódni a felnőttképzés folyamatában a szociális 

munka alapvető problémáihoz viszonyítva, és el tudják magyarázni a pedagógia és az andragógia mint a felnőttképzés 

tudománya közötti különböző és közös elemeket. A gyakorlatban az andragógiai kommunikációval és a 

csoportkonfliktusokkal kapcsolatos ismereteiknek köszönhetően rugalmasan és önzetlenül tudnak dolgozni a legkülönbözőbb 

ügyfélkörrel. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Andragógiai alapfogalmak - felnőttkor, felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás (LLL), továbbképzés, továbbképzés, 
formális, nem formális és informális oktatás, oktatás, önképzés, tanulás.

 Az andragógia beépülése a neveléstudományokba és az andragógia története.

 Felnőttképzés mint tudomány - a tanulmány tárgya és rendszere, andragógiai tudományágak, nemzetközi 

dokumentumok
a felnőttoktatásról. 

 A felnőttképzés célcsoportjai, a felnőttképzés tartalma, módszerei és formái.

 A továbbképzés típusai, formái és módszerei (szakmai, érdeklődési, állampolgári...).

 Oktatási menedzsment, az andragógus személyisége, felnőttképzők és andragógiai tanácsadás.

Ajánlott olvasmány: 
 

ALBERT, HERDICS. 2015. A felnőttkori tanulásról. Pozsony. ALBERT, 

HERDICS. 2015. Felnőttképzés. Pozsony: Remény, 2015. 

TOMÁNEK, P. 2021. Andragógia: a személyiség ápolása és csiszolása. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN 9788026316367. 
 

PAVLOV, I. 2020. Andragógiai tanácsadás. Prešov: Rokus kiadó, 2020. Pedagógia és andragógia, (1. kötet). ISBN 

9788089510832. 

SCHUBERT, M. 2017. Az andragógia elméleti koncepciói. Besztercebánya: Belianum, 2017. Pedagógiai Kar. ISBN 

9788055713823. 

PRŮCHA, J. - VETEŠKA, J. 2014. Andragógiai szótár. 2., jelenlegi és kibővített. Prága: Grada, 2014. ISBN 9788024747484. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: ez egy kötelezően választható kurzus. 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 208 
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 A B C D E F  

 56,73 % 19,23 % 11,06 % 5,29 % 1,44 % 6,25 % 

Tanár úr: 

Dr. h. c. prof. Ing. Albert Sándor, PhD. 

PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/23 Tanfolyam címe: A gyermekek szociális és jogi védelme és szociális 
gyámság 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere:. 
 

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

esettanulmányok megoldása formájában, szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása, konzultációk a tanárral. 

A kreditek száma: 5 

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

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 90%-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 hallgatók elméleti ismereteket szereznek a gyermekek szociális-jogi védelmének és szociális 

gyámságának alapjairól a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozással. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Veszélyeztetett gyermek. A gyermek társadalmi helyzete és jogi szempontok. 

 A veszélyeztetett családok helyzetének alakulása Szlovákiában. 

 A gyermekek szociális és jogi védelmének elméleti alapjai. 

 A gyermek helyzetének értékelése (a gyermek helyzetének értékelésére vonatkozó fogalmak és stratégiák, 
jogszabályok) 

 Gyermekek pszichológiai fejlődése - a gyermek egészséges pszichológiai fejlődését befolyásoló tényezők és az SP 
beavatkozási lehetőségei. 

 A bántalmazott, bántalmazott és elhanyagolt gyermek (CAN) (a munka sajátosságai és alapelvei) 

 A gyermekek szociális és jogi védelmének története és jelenlegi keretei. A gyermekek szociális védelmének kettős 

megbízatása. 

 A gyermekek szociális védelmének jelenlegi jogi helyzete és teljesítménye. 

 A gyermekek szociális védelme és a szociális megelőzés. 

 A veszélyeztetett gyermekek szociális védelmét és megelőzését biztosító intézmények. 

 Nemzetközi gyermekvédelem (a gyermek jogairól szóló egyezmény, a gyermekek védelméről és az országon belüli 
örökbefogadással kapcsolatos együttműködésről szóló egyezmény, a gyermekek és serdülők nemzetközi jogi 
védelmével foglalkozó központ). 

 A Szlovák Köztársaság alkotmánya. 

 A gyermekek szociális jogvédelméről és a szociális gyámságról szóló 305/2005 sz. törvény. 

 A családról szóló 36/2005. sz. 
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Ajánlott olvasmány: 
 

MIKLOŠKO, J. et al. 2016. Veszélyeztetett család Szlovákiában. Pozsony. 
 

OLÁH, M. - ROHÁĆ, J. 2008. A gyermekek szociális védelme és a szociális gondnokság. Pozsony: VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2008. A Szlovák Köztársaság alkotmánya. 

A gyermekek szociális és jogi védelméről és a szociális gyámságról szóló 305/2005. sz. módosított törvény. 

A családról szóló, módosított 36/2005. sz. törvény. 

A gyermek jogairól szóló egyezmény. 
 

Egyezmény a gyermekek védelméről és a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatos együttműködésről. 
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 505 

 A B C D E FX  

 23,56 % 21,18 % 20,99 % 13,86 % 17,62 % 2,7 % 

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. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/24 Tantárgy neve: Szociálpatológia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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 a teljes osztályzat 91%-100%-a szükséges; "B": 81%-90%; "C": 73%-80%; "D": 66%-

72%; "E": 61%-65%-a a teljes osztályzatnak. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók elsajátítják a szociálpatológiával kapcsolatos terminológiát, alapvető elméleti 

ismereteket a szociálpatológiai jelenségek eredetéről, okairól, kialakulásáról és hatásáról a mai társadalomban, valamint 

történelmi kontextusban. Áttekintést kapnak a legsúlyosabb társadalmi-patológiai jelenségekről, azok megnyilvánulásairól, 

etiológiájáról, következményeiről, valamint a megelőzés, beavatkozás és kezelés lehetőségeiről, hogy képesek legyenek 

azonosítani azokat, és bio-pszicho-szociális következményekkel magyarázni kialakulásuk, fejlődésük és negatív hatásuk 

folyamatát. A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazni tudják a 

kiválasztott társadalmi-patológiai jelenségek megelőzésének alapvető eszközeit, és képesek legyenek olyan programot 

tervezni a szociális munka módszereinek alkalmazásával, amely szükséges a negatív következmények megszüntetéséhez 

vagy enyhítéséhez. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

I. Általános szociális patológia: a szociális patológia, a társadalmi deviancia és az anómia meghatározása. Norm, normalitás, 

tűréshatár, konformitás stb. A társadalmi ellenőrzés rendszere társadalmunkban. A szociális patológiai jelenségek 

azonosítása és osztályozása. A deviancia válogatott elméletei: biológiai elméletek, pszichológiai elméletek, a társadalmi 

dezorganizáció elméletei, az anómia elméletei, a szubkultúra és ellenkultúra elméletei, a társadalmi ellenőrzés elméletei, 

címkézési elméletek, etnometodológiai és radikális elméletek. 

II. Alkalmazott szociálpatológia: válogatott szociálpatológiai jelenségek és megelőzésük: bűnözés és bűnelkövetés. 

Kábítószer- és nem-kábítószerfüggőségek. Felnőttek elleni családon belüli erőszak. Gyermekbántalmazás, kegyetlenség és 

elhanyagolás szindróma (CAN-szindróma). Prostitúció. Emberkereskedelem. Szekták és vallási szekták. Futball-huliganizmus. 

Lógás. Agresszió és zaklatás a gyermekek körében. Mobbing és bossing. Öngyilkosság és eutanázia. Szegénység és 

hajléktalanság. Menekültügy. Fegyveres konfliktus. A kiválasztott szociopatológiák megelőzése. jelenségek 

Ajánlott olvasmány: 
 

ŠUVADA, J. - TOMÁNEK, P. - ŠPÁNIK, S. 2021. Társadalompatológia bölcsészhallgatók számára. McGurrin Hall, Scranton 2021 

TOMÁNEK, P. 2020. Az ördög relativizálása a mai társadalomban. Brno : Tribun, 2020. 237 p. ISBN 978-80-263-1602-2. 
 

FISHER, S. - ŠKODA, J. 2014. Szociális patológia. Súlyos szociális patológiai jelenségek, okok, megelőzés, megoldások 2., 

bővített és frissített kiadás. Prága: Grada Kiadó, 2014 

BĚLÍK, V. - HOFERKOVÁ, S. - KRAUS, B. A szociális patológia szótára. Prága: Grada Kiadó, 2017. 
 

MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Alkalmazott szociális patológia a szociális munkában. Pozsony. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 
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Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 505 

 A B C D E FX  

 10,49 % 20,19 % 29,10 % 18,21 % 20,59 % 1,38 % 

Tanár úr: 

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

PhDr. Gabriella Németh 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: Tantárgy neve: Vallástudomány 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 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 tagozatos tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmények: a vallástudomány mint vallástudomány, a vallástudomány tárgya, a vallástudomány és a teológia 

kapcsolata. Vallástudományi tanulmányok a vallás eredetéről és természetéről. A vallás szerkezete és funkciói. 
 

A transznacionális vallások vagy más néven etikai szakadás vallásainak jellemzői : a/ 

kereszténység, megosztottság, társadalmi tanítás stb. b/ iszlám c/ buddhizmus (és a Nyugat). 

d/ Judaizmus. A vallás és a politika, a kultúra, a művészet stb. közötti kapcsolat problémája. 
 

Paradigmaváltás és új vallásosság. A szekularizáció mint metanarratíva fogalmának 

megkérdőjelezése. New Age. Vallástudomány és diszciplínái: történeti, összehasonlító, 

kontextuális (vallásfilozófia, vallásszociológia, földrajz, pszichológia és vallási néprajz). A 

vallásosság szociológiai mérése. 

Az egyház és az állam kapcsolata: történelmi és aktuális összefüggésekben. Vallásszabadságról szóló törvény, 
 

Az egyházak és vallási társaságok helyzete (1991). Alapszerződés a Vatikánnal. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 ismertesse és jellemezze az alapvető módszertani különbséget a vallási és teológiai 

 a vallás tanulmányozásának megközelítése, 

 elméleti szinten megmagyarázni a keleti és a keleti kultúrák vallási-filozófiai alapjainak különbségét. 

 a Nyugat (kereszténység kontra buddhizmus) 

 a vallás(oka)t a kultúra szimbolikus formájaként határozzák meg anélkül, hogy egyetemesnek állítanák azt. 

 meghatározás 

 a vallás(ok) és annak nominális átalakulásai jellemzése az uralkodó formához képest 

 kultúrák 

 ismertesse a szekularizáció jelenségét mint a modern kor dimenzióját, tegyen különbséget a szekularizáció fogalmai 

között. 
 és a szekularizmus 
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Ajánlott olvasmány: 
 

A vallástudományok története. Antológia. 2001. Összeállította: Horyna, B. és 

Pavlincová, H. Olmütz: Olomouc Kiadó. ISBN 80-7182-123-3. 

ARMSTRONG, K. 1996. Isten története. Prága: Argo. ISBN 80-7203-050-7. 
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ELIADE, M. 1994. A szent és a profán. Prága: Cseh Keresztény Akadémia. ISBN 80-85795-11-6. 

GEREMEŠOVÁ, G. 2007. A vallás a filozófiai reflexióban. Prešov: FHPV PU Prešovban. ISBN 978-

80-80-8068-605-5. 

HEJNA, D. 2010. Vallás és társadalom. A vallástudomány és történelmi gyökerei. Prága: Grada. 

ISBN 978-80-247-2427-0. 

HORYNA, B. 1994. Bevezetés a vallástudományba. Prága: Oikúmené. ISBN 80-

85241-64-1. A Korán. 1972. Prága: Odeon. 

KUNG, H. 2006. A világvallások nyomában. Brno, CDK. ISBN 80-7325-059-4. ŠTAMPACH, O. I. 

1998. Vallás a párbeszédben. Kritikai tanulmányok a vallástudomány és a teológia 

határterületén. Prága: Portál. ISBN 80-7178-168-1. 

20. századi teológia. Antológia. Szervező: K. J. Kuschel. Prága: Vyšehrad. ISBN 80-7021-074-5. 

WAARDENBURG, J. 1997. Istenek közelről. Szisztematikus bevezetés a vallástudományokba. 

Brno: Masaryk Egyetem. ISBN 80-210-1445-8. 

LUŽNÝ, D. 1999. Vallás és modern társadalom: a modernizáció és a szekularizáció szociológiai elméletei. 
 

Brno: Masaryk Egyetem. MASARYK EGYETEM, MASARYK EGYETEM, BRNO. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 294 

 A B C D E FX  

       

Tanár úr: 

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

ThLic. Ladislav Schrankó, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

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



T_Z_OSP_1/2020 Oldal 74 z 113 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 

Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: A kurzus címe: Az önkormányzati politika jelentősége a szociális 
munkában 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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 tagozatos tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmények: A kurzus az önkormányzati gazdaságpolitika elméletének és gyakorlatának aktuális kérdéseire 

összpontosít. Meghatározza az alapvető kategóriákat és tényezőket az önkormányzati fejlesztési kompetenciáktól kezdve az 

önkormányzati vagyonon, a pénzügyi és költségvetési kapcsolatokon, az önkormányzati politika eszközein át a személyi 

állomány minőségéig. Figyelmet fordítanak az új megközelítésekre az önkormányzatok munkájában - a menedzsment-

marketing tevékenységek, a pénzügyi politika területe különösen fontos. Fontos része az önkormányzatnak a polgárokkal 

szembeni helyzete és a polgárok szerepe az önkormányzati folyamatokban (szociális és információs politika), továbbá az 

önkormányzat szerepe az üzleti környezet kialakításában, azaz az önkormányzat üzletpolitikája, valamint az önkormányzat 

ingatlan- és infrastruktúrapolitikája. A hangsúlyt a Szlovák Köztársaság önkormányzati politikájára helyezi az európai 

önkormányzati politikai normákhoz viszonyítva. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Alapvető ismeretek nyújtása a hallgatóknak az önkormányzat, mint az önkormányzati politika képviselőjének 
működéséről, annak törvényhozási, gazdasági és személyi feltételei alapján. 

 A település mint önkormányzati egység különböző szakpolitikáinak kialakulásának és kapcsolódásainak magyarázata a 
közszolgáltatások teljesítéséhez és a polgárok igényeihez viszonyítva. 

 A helyi önkormányzati teljesítmény megértésének és kreatív alkalmazásának lehetővé tétele az endogén fejlesztési 
folyamatok részeként, különös tekintettel a helyi gazdaságfejlesztésre. 

 Az önkormányzati vezető szerepének és jelentőségének megértése, valamint a személyes fejlődés elősegítése az 
elmélkedésen keresztül. 
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Ajánlott olvasmány: 
 

Kötelező olvasmány: 
 

ŽÁRSKA, E. a kollektív 2007.Kommunális gazdaság és politika. Pozsony. 192 p. ISBN 978-80-225-2293-9 Ajánlott 

olvasmány: 

BLAKELY, E. - GREEN LEIGH, N. 2010. Helyi gazdaságfejlesztés tervezése. SAGE Publications. 444 p. ISBN978-1-4129- 6093-9 

PEKOVÁ, J. 2011. Önkormányzati pénzügyek. Csehország : Wolters Kluwer, 2011. 587 p. ISBN: 978-80-7357-614-1. A 

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának módosított 369/1990. sz. törvénye a települési önkormányzatok 

létrehozásáról. 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 138/1991. sz. módosított törvénye az önkormányzati tulajdonról. 
 

A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének 445/2001. sz. törvénye, Coll. a módosított költségvetési szabályokról 
 

A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének 564/2004. sz. törvénye a helyi önkormányzatok jövedelemadó-bevételeinek 
költségvetési meghatározásáról A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének 582/2004. sz. törvénye 
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Z.z. a helyi adókról és a települési hulladékra és a kis építési hulladékra vonatkozó helyi díjról 
 

583/2004. sz. törvény a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól 668/2004. sz. kormányrendelet a jövedelemadóból 

származó bevételek helyi önkormányzatok közötti elosztásáról 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  

       

Tanár úr: 
 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tárgykód: Tárgy neve: Biblioterápia 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk egy tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali tagozatos tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmény: A kurzus célja a biblioterápia, mint a könyveken keresztül történő kezelés terápiás irányának 

meghatározása és jellemzése. A tanulási eredmény az, hogy a hallgatók megismerjék a fő célkitűzéseket, módszereket és 

technikákat, amelyeket a szociális munkás a klienssel való kapcsolattartás során alkalmazhat. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A biblioterápia jellemzői 

 A biblioterápia története és céljai 

 A biblioterápia módszerei és technikái 

 Poetoterápia 

 Példák a történettel való munkára 

 Biblioterápia gyermekeknél 

 Bilbioterápia felnőtteknél 
 A biblioterápia alkalmazásának lehetőségei meghatározott társadalmi csoportok esetében 

Ajánlott olvasmány: 
 

MAJZLANOVÁ, K. 2017. A biblioterápia alapjai könyvtárosok számára. Banská Bystrica. ISBN 978 - 80 - 85136-58-6 

KOVÁČOVÁ, B. 2019. Biblioterápia a kisgyermekkorban és az óvodában. Pozsony: Comenius Egyetem Pozsony, 2019. 

ISBN 978-802-234-4876 

A kurzushoz szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: választható tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  

       

Tanár úr: 
 

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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PhDr. Erich Schlesinger 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/25 Tanfolyam címe: Szociális munka marginalizált roma közösségekkel 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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 a teljes osztályzat 91%-100%-a szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 

61%-65%-a a teljes osztályzatnak. 

Tanulási eredmények: A hallgatók megismerkednek a roma közösségekben végzett szociális munka sajátosságaival. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Roma kérdések a történelemben: etnikai és társadalmi fejlődés, nomád életmód, üldöztetés és elszegényedés a 
középkorban, a felvilágosodás, az ipari forradalom, a II. világháború időszaka, megoldások a szocializmus időszakában, 
1989 utáni fejlemények.

 A roma etnikai csoport marginalizálódásának aktuális kérdései: a többszörös kirekesztés, szegregáció és integráció 
formái, etnopolitika a Szlovák Köztársaságban és az EU-ban, szociális tervezés, szociális munka és alkalmazott kutatás 
roma közösségekben. A nonprofit szektor és a felekezetek a roma közösséggel folytatott munkában.

Ajánlott olvasmány: 
 

BEŠENYEI, P. - NEUPAUER, R. - VAĽKOVÁ, A. 2020. Prešov: Petra, 2020. 
 

Col. Szerző. 2019. Program kézikönyv a társadalmilag kirekesztett közösségekből származó roma fiatalok befogadásának 

támogatására. Spišská Nová Ves. 

RUSNÁKOVÁ, J. - POLLÁK, P. 2016. Szociális munka a marginalizált roma közösségekben. In OLÁH, M. et al. 2016. Pozsony. 
 

PODOLINSKÁ, T. - HRUSTIČ, T. 2016. Fekete és fehér világok. Romák a szlovákiai többségi társadalomban. Pozsony. 

HAJKO, J. 2015. Dobj hozzám egy követ. Együttélés romákkal Szlovákiában. Pozsony. 
 

LUŽICA, R. 2013. A roma közösségekben végzett szociális munka módszerei. In MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Válogatott 

fejezetek a szociális munka módszereiből II. Pozsony: VŠ ZaSP Szent Erzsébet, 2013, 268-317. o., magyarul: VŠ ZaSP Szent 

Erzsébet, 2013. 
 

SAMKOVÁ, K. 2011. A roma kérdés. A romák társadalmi kirekesztettségének pszichológiai okai. Prága: Blinkr, 2011. 
 

DAVIDOVÁ, E. et al. 2010. Az életminőség és az egészség társadalmi meghatározó tényezői a cseh és szlovákiai romák 

körében. Prága: Triton, 2010. 
 

ROSINSKY, R. 2006. Chhavale Romale vagy a roma tanulók tanulási motivációja. Nyitra. 

JAKOUBEK, M. - HIRT, T. 2004. Roma: kulturális tanulmányok. Plzeň: Aleš Čeňěk, 2004. 

Col. Szerző. 2002. Čačipenpal o Roma - Összefoglaló jelentés a szlovákiai romákról. Pozsony: Institute for Public Issues, 2002. 
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HORVÁTHOVÁ, E. 1964. Cigányok Szlovákiában. Pozsony: Szlovák Tudományos Akadémia, 1964. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 145 

 A B  D E FX  

 14,48 % 17,24 % 20 % 24,13 % 15,86 % 8,27 % 

Tanár úr: 

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

Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/26 Tanfolyam címe: Szociális munka a nonprofit szektorban 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs 

formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, 

konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon, valamint egy nonprofit 

szervezet létrehozására vonatkozó projekt kidolgozása egy előírt vázlattal. 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. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók alapvető elméleti ismereteket szereznek a nonprofit szektorról annak történelmi és 

kortárs kontextusában, valamint a szociális munkában és a szociális szolgáltatásokban betöltött fontos szerepéről. 

Áttekintést és alapvető készségeket szereznek egy nonprofit szervezet létrehozásával, az önkéntesek irányításával, a 

médiával és a társadalom polgáraival való kommunikációval, valamint a pénzügyi és anyagi források megszerzésével 

kapcsolatban. A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek ahhoz, hogy a gyakorlatban is képesek legyenek a 

vezetői szerepeket és eszközöket alkalmazni egy nonprofit szervezet vezetéséhez. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A nem kormányzati szervezetek helyzete történelmi kontextusban a világ kiválasztott országaiban.

 A nem kormányzati szervezetek fogalmi meghatározása.

 A magán-, az állami és a nonprofit szektor közötti kapcsolatok a Szlovák Köztársaságban.

 A nonprofit szervezetek jogi formái. A nonprofit szervezet létrehozásának jogalkotási folyamata.

 A nonprofit szektor finanszírozása.

 A nonprofit szervezet bemutatása és együttműködés a médiával.

 Nyilvános tárgyalások, adománygyűjtés és lobbizás nonprofit szervezeteknél.

 Nonprofit szervezetek marketingje.

 Önkéntesség a világ kiválasztott országaiban és Szlovákiában.

 Önkéntes menedzsment.

 A szociális területen működő nonprofit szervezet sajátos tényezői.

Ajánlott olvasmány: 
 

SVIDROŇOVÁ MURRAY, M. 2016. Nem kormányzati nonprofit szervezetek. A közszolgáltatási innováció hordozói. Belianum. 
2016. 

 

TAJTÁKOVÁ, M. NOVÁ, J. BEDŘICH, L. 2016. A nonprofit szervezetek, a sport és a kultúra marketingje. Wolter Kluwer. 2016 . 

ISBN 9788081684074. 

HEJLOVÁ, D. 2015. Közkapcsolatok. Grada. 2015 
 

KUVIKOVA, H. STEJSKAL, J. SVIDROŇOVÁ, M. 2014. Nonprofit szervezetek - elméleti és gazdasági összefüggések. Belianum. 

ISBN 978-80-557-0709-9. 
 

A különböző típusú nem kormányzati szervezetekre vonatkozó jogi normák 

A kurzushoz szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 505 
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 A B C D E FX  

 48,51 % 34,85 % 7,12 % 5,14 % 2,77 % 1,58 % 

Tanár úr: 
 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/27 Tárgy neve: SPV - kommunikáció 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső vizsgálat 36 órás blokk. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Tantárgyak: SPV - önismeret és önértékelés 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 90%-os részvételi arány szükséges. Nem kaphat kreditet az a hallgató, 

akinek a részvételi aránya nem éri el a 90%-ot. 

Tanulási eredmények: interaktív módszereken keresztül a résztvevőnek lehetősége van megismerkedni és elsajátítani az 

alapvető kommunikációs készségeket, amelyek előfeltételei az ügyféllel való munkának és a személyes kommunikációnak. 

Elsajátíthatja a segítő munkatárs alapvető kommunikációs kompetenciáit a jó segítő kapcsolat (segítő munkatárs - kliens) 

kialakításában. A társas kommunikáción keresztül megismerkedik azokkal a technikákkal, hogyan lehet emberek között 

kommunikálni és egymást megérteni, elmélyíti az önismeret terét, mások kölcsönös megismerését, társas kapcsolatokat 

létesít, személyközi kapcsolatokat alakít ki és mélyít el. Tanuljon meg technikákat a tájékoztatásra, oktatásra, 

felhatalmazásra, meggyőzésre, szórakoztatásra, nevelésre és ápolásra, szocializálódásra, felfedezésre, önismeret 

elmélyítésére, menekülésre, szellőztetésre. A hallgató megtanul eszközöket a személyes életben, az interdiszciplináris 

csoporton belül és az egyéni ügyfélmegközelítésben történő kommunikációhoz. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A csoportvezető bemutatkozása és tájékoztatás a képzési módszerről, a fókuszról és a képzési szabályokról. 

 A képzési tagok önbemutatásának, kölcsönös bemutatkozásának és elvárásainak aktualizálása. 

 A gyakorlatok a hatékony verbális és nem verbális kommunikáció ismeretére és alkalmazására, valamint ezek 

kapcsolatára összpontosítottak. 

 A gyakorlatok a kommunikációs akadályokra, kommunikációs akadályokra, kommunikációs szokásokra 
összpontosítottak a beszédben és a hallgatásban. 

 Aktív hallgatás, visszajelzés; kommunikációs készségek, asszertív kommunikáció. 

 Kérdések, a kérdésfeltevés módjai, hibák a kérdésfeltevésben; Interjúvezetés, a hatékony interjú különböző részei. 
 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. VŠZaSP Szent 

Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem Szent 

Erzsébet Egyetem Szent Erzsébet Egyetem. 

Elizabeth. Pozsony. Lira Print Ungvár. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 361 

 A B C D E FX  

 97,50 % 1,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Tanár úr: 
 

PhDr. Erich Schlesinger 
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Mgr. Mészáros Krisztina 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/30 A tantárgy címe: Az egyénekkel végzett szociális munka módszerei 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk egy tanárral. 

Kreditek száma: 6 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: A szociális munka elmélete és alapjai 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy önálló esettanulmány 

elkészítése (a teljes jegy 20%-a) és egy 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmények: A hallgatók elmélyült elméleti ismereteket szereznek az egyénnel végzett szociális munka 

módszereiről - különösen az esetalapú szociális munkáról és a szociális tanácsadásról -, valamint alapvető elméleti 

ismereteket a csoportokkal és a közösséggel végzett szociális munka módszereiről. Elsajátítják azokat az elméleti és 

gyakorlati ismereteket, amelyekkel a gyakorlatban képesek lesznek szociális esetmunkát, szociális tanácsadást, szociális 

értékelést és szociális beavatkozást végezni. Ezen túlmenően ismereteket szereznek a következőkről 

a szociális munkában alkalmazott egyéb módszerekről, mint például az esetkezelés, a krízisintervenció, a mediáció, a 

közösségi munka, a szupervízió és a menedzsment, hogy kompetenciával rendelkezzenek ezek alkalmazásához a szociális 

szolgáltatások, a SPODaSK, a közigazgatás és az önkormányzat különböző intézményeiben (az önkormányzatban, a VUC-

ban), beleértve azok módszertani beállítását, koordinációját és irányítását. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A szociális munka módszereinek történeti fejlődése. A szociális munka módszereinek meghatározása és osztályozása. 

 Esetalapú szociális munka és annak elméleti koncepciói. A szociális munka szakaszai. Szociális rehabilitáció. 

 Szociális tanácsadás, tanácsadási folyamat, alapvető és speciális szociális tanácsadás. 

 Csoportos szociális munka 

 Közvetítés. Krízisintervenció. 

 Közösségi munka, a település, a VUC /megyék lakosainak szükségleteinek feltárása, közösségi rehabilitáció. 

 Menedzsment és esetkezelés a szociális munkában. Szupervízió a szociális munkában. Adminisztráció a szociális 

munkában. 

Ajánlott olvasmány: 
 

MÁTEL, A. 2019. Szociális munkaelmélet I. Prága: Grada, 2019. 
 

MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2013. A szociális munka elmélete és módszerei I. Pozsony. 
 

MÁTEL, A. - OLÁH, M. - SCHAVEL, M. 2011. Válogatott fejezetek a szociális munka módszereiből I. Pozsony. BALOGOVÁ, B., 

ŽIAKOVÁ, E. (szerk.). 2017. A szociális munka vademekuma. Kassa: UPJŠ. 

MÁTEL, A., SCHAVEL, M. (szerk.) Supervízió (nem csak) a szociális munkában és a szociális 

szolgáltatásokban. Prága: IZSV. 2019. LEVICKÁ, J. et al. 2009. Szociális munka II. Trnava: Oliva, 2009. 

MATOUŠEK, O. et al. 2008. A szociális munka módszerei és menedzsmentje. 3. kiadás, Prága: 

Portál, 2013. GABURA, J. - MYDLÍKOVÁ, E. et al. 2004. Szociális ügykezelés. Pozsony: ASSP, 

2004. A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. sz. törvény (Coll.) 
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 
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Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 509 

 A B C D E FX  

 14,93 % 19,06 % 22,99 % 18,66 % 17,09 % 7,27 % 

Tanár úr: 

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. - előadások 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/31 Tárgy megnevezése: Szociális szolgáltatások 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk egy tanárral. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter:; külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és a kimeneti 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. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók alapvető elméleti ismereteket szereznek a Szlovák Köztársaság szociális szolgáltatási 

rendszeréről a hatályos jogszabályok alapján. Áttekintést és alapvető készségeket szereznek a szociális szolgáltatások 

finanszírozása; a nyilvántartási folyamat; az akkreditációs folyamat; a dokumentáció kezelése; a szociális szolgáltatások 

igénybevevőinek értékelése, felvétele és elbocsátása; az ok-okozati tevékenységek; a nyújtott szociális szolgáltatások 

minőségének értékelése terén. A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek ahhoz, hogy a gyakorlatban a 

szociális szolgáltatások nyújtása során képesek legyenek a vezetői szerepek és eszközök alkalmazására, a szociális 

szolgáltatások igénybevevőinek elégedettségére, valamint a szervezet struktúrájának, folyamatainak és eredményeinek 

minőségére összpontosítva. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Szociális szolgáltatások az uniós jogszabályok összefüggésében.

 A szociális szolgáltatások nyújtásának rendszere a Szlovák Köztársaságban a hatályos jogszabályok szerint.

 A szociális szolgáltatások típusai.

 A szociális szolgáltatások típusai.

 Szociális szolgáltatások finanszírozása.

 Regisztrációs és akkreditációs folyamat a szociális szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében.

 Esettanulmányok a szociális munkában.

 A szociális szolgáltatást igénybevevők értékelésének, felvételének és elbocsátásának folyamata.

 Minőségi feltételek és modellek a szociális szolgáltatások minőségének értékelésére.

 A szociális szolgáltatások felügyelete és ellenőrzése.

 Egyéni megközelítés a szociális szolgáltatásokban és a szociális munkában.

 Ellenőrzött dokumentáció.

Ajánlott olvasmány: 
 

REPKOVÁ, K. 2019. A szociális szolgáltatások minőségi feltételeinek bevezetése - helyzetfelmérés. 
 

a szociális szolgáltatók általi végrehajtás. Pozsony: 2019. Munka- és Családkutató Intézet. OLÁH, M. 2015. 

Szociális szolgáltatások. Írisz: 2015. 

A szociális szolgáltatásokról, valamint a kereskedelmi engedélyekről szóló 455/1991. sz. törvény módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 448/2008. sz. törvény. 

 

vállalkozói tevékenység /Living Business Act/ a hatályos módosításokkal. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
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Az értékelt hallgatók száma: 509 

 A B C D E FX  

 29,27 % 29,08 % 21,22 % 11,00 % 3,73 % 5,70 % 

Tanár úr: 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/32 Tárgy neve: Szociális megelőzés 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációval, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi 

dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon és egy szemináriumi 

dolgozat megírása a félév során. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását 61%-ra vagy annál alacsonyabbra 

értékelték. Az "A" osztályzathoz a tanulónak a teljes osztályzat 91%-100%-át kell elérnie; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-

72%; E: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmények: A társadalmi megelőzés tárgyból diplomát szerzett hallgatók ismereteket szereznek a megelőzés 

területén való általános tájékozódáshoz és a társadalmi megelőzés fogalmi meghatározásának differenciálásához, hangsúlyt 

fektetve a társadalmi megelőzés meghatározó tényezőire, céljaira és formáira. A diplomások alapvető ismereteket szereznek 

a szociális kliensek mint a szociális megelőzési tevékenységek célcsoportjának szerkezetéről, ismereteket szereznek a 

tevékenységük tartalmában a megelőző tevékenységekre összpontosító témákról. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Megelőzés, annak fogalmi meghatározása.

 Szociális megelőzés, annak sajátosságai és

 alapvető jellemzők.

 Szociális megelőzési célok.

 A társadalmi megelőzés meghatározó tényezői.

 A társadalmi megelőzés formái.

 A szociális prevenciós ügyfelek célcsoportjai.

 Megelőzési tevékenységet végző szervezetek.

 A szociális megelőzési módszerek vázlata.

Ajánlott olvasmány: 
 

HRONCOVÁ, J. - NIKLOVÁ, M. - DULOVICS, M. - HRONEC, M. - SAMELOVÁ, S. 2020. Nevelésszociológia és szociálpatológia 

pedagógusoknak. 1. kiadás. Žilina : IPV Ipari Oktatási Intézet, 2020. 329 p. ISBN 978-80-89902-16-3. 

RÁC, I.: 2019. Szociális megelőzés. Nitra : Konstantin Filozófus Egyetem, 2019. 108 p. ISBN 978-80-558144-2-1. 
 

ROSOVÁ, D. 2018. Prevenció az iskolai környezetben - példák a jó gyakorlatra. 1. kiadás. Equilibria s.r.o., 2018. 232 p. ISBN 

978- 80-8143220-0. 

SCHAVEL, M. et al. 2016. Szociális megelőzés - elmélet és gyakorlat. 1. kiadás. Liptovský Ján : PROHU s.r.o. , 2016. 267 p. 

ISBN 978-80- 89535-21-7. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Tanfolyam értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 509 

 A B C D E FX  

 15,91 % 29,67 % 26,13 % 12,57 % 11,59 % 4,13 % 
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Tanár úr: 

doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA 

Dr. Aradi László, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/33 Tanfolyam címe: Közigazgatási jog 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

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 hallgatók alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a közigazgatási jogról, valamint a 

közigazgatási jog alapvető felosztásáról, a közigazgatási jog és a szociális munka kapcsolatáról. A fő cél a gyakorlatból vett 

konkrét példák, a közigazgatási jogból származó jogi beadványok mintáinak megismerése, különös tekintettel a gyakorlatban 

való alkalmazásra és a szociális munkás munkájára. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Alapvető bontás. 

 A közigazgatási eljárás alanyai és felei. 

 Joghatóság a közigazgatási 
eljárásokban. A közigazgatási 
eljárás menete. 

 

 A határozat kiadásának feltételei és a határozat elemei. 

 Jogorvoslatok és a rendkívüli jogorvoslatok alkalmazása a szociális munkás munkájában. 

Ajánlott olvasmány: 
 

VALLOVÁ, J. 2010. Közigazgatási eljárás szociális munkások számára. Pozsony. CEPEK, B. et al. 2018. 

Wolters Kluwer. Anyagi közigazgatási jog - általános rész 

POTASCH P.- HASANOVÁ J.- MILUČKÝ J.- VALLOVÁ J. 2017. Általános közigazgatási eljárás - elmélet és gyakorlat. Pozsony. 

POTÁSCH P. et al. 2019. Közigazgatási eljárási törvénykönyv, Kommentár, 3. kiadás, C.H.BECK 

A kurzushoz szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 354 

 A B C D E FX  

 19,21 % 25,14 % 23,73 14,41 % 14,12 % 3,39 % 
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Tanár úr: 
 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 
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Ladislav Bohuniczky bíró úr 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/34 A kurzus neve: Eseti szeminárium 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon és egy esettanulmányon 

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 megismerkednek a z  esetjelentések jelentőségével a szakmai gyakorlatban. Megtanulják 

az alapvető információkat az esetjelentések szerkezetéről. Elsajátítják a szakmai ismeretek feldolgozásának készségét, a 

kliensről szerzett információkat, amelyeket képesek lesznek ok-okozati tanulmányokká feldolgozni, ami fontos módszer a 

többi szakemberrel való együttműködésben a kliensek szociális problémáinak sikeres megoldása érdekében. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Terminológiai meghatározások, célok, megközelítések a kazuisztikában. 

 Az esetismertetés típusai, funkciói, stílusa. 

 Kauzális megközelítés, stratégia, módszer; sajátos nevelési esettanulmány - felhasználás, sajátosságok. 

 Az esettanulmányok használata a szociális munkában, az esettanulmányok felépítése a szociális munkában. 

 Az eseti jelentés információforrásai. 

 Etika az ok-okozati cselekvésben. 

 Különleges esetfeldolgozás. 

 Rövidítések és szakmai terminológia a pszichológiai és gyógypedagógiai, szociális vizsgálatokról szóló jelentésekben. 

Ajánlott olvasmány: 
 

HUNYADIOVÁ, S. - BUJDOVÁ, N., 2017. Esetjelentések kollokviuma. 

LOVAŠOVA, S. 2016. Szociális munka: formák, eljárások és módszerek. HUČÍK, J. - HUČÍKOVÁ, A. 2009. 

Esettanulmányok a szociális munkában. Pozsony. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 505 

 A B C D E FX  

 70,09 % 9,70 % 10,49 % 6,33 % 1,78 % 1,58 % 

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

 

Ing. Pongrácz Éva, PhD. 
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PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/36 Tantárgy neve: Gyermekgyógyászat a szociális munka számára 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter:; külső tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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 alapvető elméleti ismereteket szerez a gyermekgyógyászat területén, különös tekintettel 

az életkori sajátosságokra, a pszichomotoros fejlődésre, a gyermek egészséges fejlődésére, különös tekintettel a 

táplálkozásra és a környezetre, a megelőző programokra (pl. védőoltások, védőnői ellátás) és a gyermek fejlődésének 

alapvető értékelésére. Fontos összetevője a gyermekek betegségekkel és környezeti veszélyekkel szembeni védelmére 

vonatkozó ismeretek elsajátítása, beleértve az olyan szociopatológiai jelenségeket, mint a zaklatás. A hallgatók elsajátítják a 

súlyos klinikai állapotok, sérülések és mérgezések elsősegélynyújtásának alapjait gyermekek esetében. A szociális 

gyermekgyógyászat és a szociális beavatkozás kérdései olyan területeken, mint a gyermekbántalmazás, bántalmazás és 

elhanyagolás, trauma, akut stressz és traumareakció, poszttraumás stressz zavar (PTSD) , a multidiszciplináris megközelítés 

jellemzői a szociális gyermekgyógyászati problémák kezelésében a szülővel, orvossal, tanárral, szociális munkással és más 

szakemberekkel együttműködve. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Gyermekek növekedése és fejlődése. Az újszülöttkor és a gyermekkor egyéb időszakainak élettana és kórképei.

 Immunitás, immunbetegségek, allergia, védőoltás. Táplálkozás és táplálkozási zavarok. Tanulási zavarok.

 Az emésztőrendszer betegségei; A légzőrendszer betegségei; A szív és a keringési rendszer betegségei; A vér és a 
vérképző szervek betegségei; A vesék és a húgyutak betegségei; Az endokrin rendszer betegségei.

 Fertőző betegségek gyermekkorban. A bőr betegségei. Vészhelyzetek gyermekkorban. Veleszületett betegségek.

 A gyermekonkológia, pszichiátria alapjai. Iatrigenizáció, hospitalizmus, beteg gyermek szindróma.

 Palliatív ellátás gyermekek és serdülők esetében.

 Mérgezés. Szociopatológiai jelenségek gyermekkorban.

 A bántalmazott, bántalmazott és elhanyagolt gyermek kérdését. Gyermek - migráns, menekült.

 Szociális gyermekgyógyászat, megelőzés és szociális beavatkozás.

Ajánlott olvasmány: 
 

ŠUVADA, J. 2021. Szociális gyermekgyógyászat. McGurrin Hall Publishing House, USA, 2021. 

KLÍMA, J. et al. 2016. Gyermekgyógyászat nem orvosi egészségügyi szakmák számára. Prága: 

Grada Kiadó. 2016. ŠAŠINKA, M. - ŠAGÁT, T. - KOVÁCZ, L. 2007. Gyermekgyógyászat 1, 2. 

Bratislava: Herba, 2007. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 165 
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 A B C D E FX  

 87,88 % 3,03 % 1,21 % 0,61 % 0,61 % 6,67 % 

Tanár úr: 

MUDr. Andor Domonkos, PhD. 

MUDr. Tomás Kolonyi 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/37 Tárgy megnevezése: Társadalombiztosítás 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatás, e-learning. 

A kreditek száma: 5 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter:; külső tanulmányok 2. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Bevezetés a szociálpolitikába 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy szemináriumi dolgozat (a teljes 

jegy 20%-a) 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: 61%-65%. 

Tanulmányi eredmény: A hallgatók elméleti ismereteket szereznek a szociális biztonság eredetének, céljának, 

igazgatásának, finanszírozásának és fontosságának elsajátításához. A hallgatók eligazodnak a szlovákiai társadalombiztosítási 

jogrendszerben. Ezen túlmenően ismereteket szereznek a szociális biztonság eszközeinek a szociális munka különböző 

területein történő alkalmazásáról. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A szociális biztonság fogalma, tárgya és elvei. Szociális biztonsági rendszer, szociálpolitika és szociális munka. A 
szociális biztonság állapotát és szintjét befolyásoló tényezők. 

 Szociális biztonság és szociális munka, szociális védelem, szociális segítségnyújtás és szociális támogatás. 

 Demográfia (öregedés), migráció, a szociális biztonság gazdasági és etikai vonatkozásai. 

 A társadalombiztosítás finanszírozása. 

 Társadalombiztosítási kapcsolatok. Társadalmi események a szociális biztonságban. Biztosítási kockázatok. Szegénység. 
Társadalombiztosítási ellátások és szolgáltatások. 

 Társadalombiztosítás, rendszer, hatály, tartalom és adminisztráció. Nyugdíjbiztosítás (öregségi és rokkantsági 
biztosítás). Betegségbiztosítás, munkanélküliségi biztosítás, garanciális biztosítás és balesetbiztosítás. 

 A szociális biztonság nemzetközi és európai jogi dimenziói. 

 Társadalombiztosítás, egészségügyi ellátás és egészségbiztosítás. Az egészségbiztosítás fogalma és típusai. 
 A személyek szabad mozgása és a szociális biztonság. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása az Európai Unióban. 

Ajánlott olvasmány: 
 

HETTES, M. 2011. A társadalom elöregedése. Pozsony. RIEVAJOVÁ, E. et al. 

2008. Társadalombiztosítás. Pozsony: EU NHF, 2008. 

PENNINGS, F. 2003. Bevezetés az európai szociális biztonsági jogba. Antwerpen: Intersentia, 2003. 
 

TKÁČ, V. Nemzetközi szociális biztonsági jog. In. Társadalombiztosítási jog. 2. bővített kiadás. S. 323 - 344. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2012. 356 p. ISBN 978-80-7380-403-9 

TKÁČ,V. - VICEN,V. 2019. Dokumentumok a szociális munka tanulmányozásához. Příbram-Bratislava. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 509 
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 A B C D E FX  

 42,63 % 25,54 % 16,31 % 6,09 % 3,34 % 6,09 % 

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. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/38 A kurzus neve: A személyiség pszichológiája 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok blokkos formában, előadások nappali tagozaton, távoktatásban is. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 1. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételek: Általános pszichológia; fejlődéslélektan 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon és egy egyéni írásbeli vizsga sikeres 

teljesítése szükséges. Az "A" osztályzat 90%-100%-os teljesítést igényel; B: 80%-89%; C: 70%-79%; D: 60%-69%; E: 50%-59% 

helyes válasz. Nem kaphat kreditet az a hallgató, akinek a tudását FX - 50% alatti és kevesebb helyes válaszra értékelik. 

Tanulási eredmények: A hallgatók elméleti ismereteket szereznek a személyiségpszichológiáról és annak gyakorlati 

alkalmazásáról. A hallgatók megismerkednek az ember és a környezet közötti kölcsönhatás fontosságával és a személyiség 

fejlődésére gyakorolt hatásával is. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A személyiség tárgya, alapfogalmai és fogalommeghatározásai 

 A személyiségpszichológia főbb iskolái. 

 Temperamentum és jellem. 

 A személyiség, a vonások és az állapotok meghatározó tényezői. 

 Személyiségszerkezet és dinamika. 

 Személyiségzavarok és azok tükröződése a társadalmi környezetben. 

 Személyiség, csoport és szociális terület. 

 A személyiség normális és kóros integrációja. 
 A személyiségpszichológia alkalmazása a szociális munkában. 

Ajánlott olvasmány: 
 

RUISEL, I. 2007. Személyiség és megismerés. Braislava: Ikar, 2007. 

BIZNÁROVÁ, M. 2006. Személyiségpszichológia és szociálpszichológia. Pozsony. PRUŽINSKÁ, J. 2006. A 

személyiség pszichológiája. Pozsony: OZ Szociális Munka, 2006. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma összesen: 253 

 A B C D E FX  

 24,2 % 26,6 % 28,6 % 12,4 % 7,5 % 0,7 % 

Tanár úr: 

PaedDr. Strédl Terézia , 

PhD. PhDr. Margita 

Némethová 
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PhDr. Erich Schlesinger 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/39 Tanfolyam címe: Szociális munka fogyatékkal élőkkel 

A képzési tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: . 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk egy tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: nappali tagozatos tanulmányok 3. év, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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 az összpontszám 91%-100%-a szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 

61%-65%-a az összpontszámnak. 

Tanulási eredmények: A hallgatók átfogó képet kapnak a fogyatékkal élők problémáiról (alapfogalmak elsajátítása, 

gondozás a családban és az intézményi környezetben, akadályok, oktatás, foglalkoztatás, jogszabályok, a szociális munkás 

tevékenységének fontossága). 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Az alapvető fogalmak meghatározása. Akadályok a fogyatékossággal élő személyek (a továbbiakban: fogyatékossággal 
élő személyek) életében. 

 Társadalmi következmények és a fogyatékosság következményeinek kompenzálása. 

 Jogszabályok - törvény a pénzbeli juttatásokról (személyes segítségnyújtás, gondozás), törvény a szociális 

szolgáltatásokról. 

 Fogyatékkal élő család, család - szakember. 

 Fogyatékkal élők intézményi ellátása. 

 A fogyatékkal élő polgárok oktatása és foglalkoztatása. 

 A fogyatékkal élők szexualitása. 

 A szociális munkás szerepe és jelentősége a fogyatékkal élő polgárokkal való munkában. 
 A fogyatékkal élők társadalmi integrációja (átfogó rehabilitáció, az integráció területei, jogszabályi keret, nemzetközi 

dokumentumok, nem kormányzati szervezetek). 
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Ajánlott olvasmány: 
 

GROMA, M. et al. 2019. A fogyatékossággal élő gyermekek tevékenysége és részvétele az integrált/ inkluzív oktatás 

keretében. Pozsony : Comenius Egyetem. 197 s. 

ŠMIDOVÁ, M. 2012. Szociális munka fogyatékkal élő személyekkel. Trnava : Dobrá kniha, Trnavai Egyetem Teológiai Kar, 221 

p. 
 

REPKOVÁ, K. - SEDLÁKOVÁ, D. 2012. Fogyatékosság - kiválasztott tények, számadatok és kutatási eredmények nemzetközi és 

nemzeti kontextusban. Pozsony : WHO szlovákiai irodája, 74 p. 

ORGONÁŠOVÁ, M. 2008. Szociális munka fizikai vagy érzékszervi fogyatékossággal élő személyekkel. Tanulmányi szövegek 
diákok számára 

Szent Erzsébet Egyetem 2. évfolyama, 61 p. 
 

NOVOSAD, L. 2009. Tanácsadás egészségügyi és szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára. Prága : 

Portál, 272 p. 447/2008 sz. törvény a fogyatékossági kompenzációhoz való pénzbeli hozzájárulásról. 

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. sz. törvény. 

A foglalkoztatási szolgálatokról szóló 389/2006. 

sz. törvény. A társadalombiztosításról szóló 

461/2003. sz. törvény. 
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Munka törvénykönyve (311/2001. sz. törvény - teljes szöveg). 

A kurzushoz szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 361 

 A B C D E FX  

 26,31 % 24,65 % 22,16 % 8,03 % 6,09 % 12,74 % 

Tanár úr: 

doc. MUDr. Sasváry Ferdinánd, PhD. 

MUDr. Tomás Kolonyi 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/40 A kurzus címe: A társadalomtudományi kutatás alapjai 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: külső tanulmányok blokkos formában, előadások prezentációs 

formában, távoktatás, e-learning, szemináriumok szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, 

konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter:; külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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. 

Tanulmányi eredmények: A hallgatók elsajátítják azokat az alapvető ismereteket és készségeket, amelyekkel a kvantitatív és 

kvalitatív kutatások előkészítése és gyakorlati megvalósítása során felmerülő konkrét problémákat kezelni tudják. Elméleti és 

gyakorlati ismereteket szereznek a kutatási probléma meghatározásához és annak elemzésre való előkészítéséhez, az 

alapvető adatgyűjtési technikákhoz és azok jellemzőihez, a kutatási minta kiválasztásának módszereihez, a hipotézisek 

felállításához, a mutatók kiválasztásához, a kérdések kidolgozásához, a kutatási folyamathoz, az eredmények elemzéséhez és 

értelmezéséhez. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek. 

 A kezdeti információk összegyűjtése. 

 Megfigyelés. 

 Interjú. 

 Kérdőíves módszer. 

 Dokumentumkutatás. 

 Interjú és kérdőíves kérdések. 

 Méretezés. 

 Válogatási fájl. 

 Adatfeldolgozás. 
 Kísérlet. 

Ajánlott olvasmány: 
 

FRANKOVSKÝ, M. - ONDRIJOVÁ, I. 2018. A társadalomkutatás módszertanának alapjai vezetők számára. Prešov: Bookman, 

s.r.o., 2018. ISBN 9788081653100. 
 

PLÁVKOVÁ, O. 2008. A szociológiai kutatás alapjai. Pozsony: Ekonóm, 2008. ISBN 9788022525503. 
 

PAVLIČEK, J. - DOBRÍKOVÁ, P. 2007. Társadalomkutatás és statisztikai adatfeldolgozás. Pozsony. 
 

ONDREJKOVIČ, P. 2006. Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába: (a kvantitatív kutatás módszertanának 

alapjai). Bratislava: Regent, c2006. ISBN 8088904447. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 509 
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 A B C D E FX  

 23,77 % 20,04 % 25,15 % 17,09 % 9,43 % 4,52 % 

Tanár úr: 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, 

LL.M. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/41 Tanfolyam címe: Szociális munka a közigazgatásban 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. évfolyam, nyári félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételes tantárgyak: 

Előfeltételek: A tantárgy sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon és egy szemináriumi 

dolgozaton. 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. 

Tanulmányi eredmények: A diplomások ismereteket szereznek a közigazgatás fogalmairól és lényegéről nemzeti, regionális 

és helyi szinten. A hallgató képes lesz eligazodni az egyes közigazgatási szervek hatáskörét meghatározó vonatkozó 

jogszabályokban. A végzett hallgató áttekintést kap az állam szervezetének és felépítésének jelentéséről, az állam 

működéséről, státuszáról, hatásköréről, a kormányzat, valamint más központi szervek szervezetéről és hatásköreiről. A 

diplomások képesek lesznek azonosítani az egyes szociális munka tevékenységeket a közigazgatási szervek és az ügyfelek 

célcsoportjai szempontjából. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A közigazgatás és annak alapvető meghatározása. 

 A Szlovák Köztársaság alkotmánya, az állam szervezete és felépítése. 

 A vonatkozó közigazgatási jogszabályok. 

 Az egyes közigazgatási egységek szervezése és irányítása. 
 Szociális segítségnyújtás az állam, az önkormányzatok és a helyi hatóságok hatáskörére tekintettel. 

Ajánlott olvasmány: 
 

ULAHER, J. 2020. A jó polgármester kézikönyve. Frissített kiadás Pdf. Žilina : Poradca podnikateľa s.r.o., 2020. 113 p. A 

23/2019. évi törvények teljes szövege. Žilina : Poradca podnikateľa s.r.o., 2019. 40 p., ISBN 8584113062732. 

A Szlovák Köztársaság alkotmánya, az alapvető jogok és szabadságok chartája. 2021. Šamorín : Heuréka, 2021. 56 p. ISBN: 
978-80-8173-111-2. 

 

VERNARSKÝ, M. et al. 2019. Az önkormányzati önkormányzat kompetenciái és az állam részesedése azok megvalósításában. 

Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2019. 258 p., ISBN 978-80-8152-782-782-1. 
 

VÝROSTOVÁ, E. 2018. A közigazgatás mint a jóléti állam közszolgáltatója. Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 

2018. 86 p., ISBN 978-80-8152-625-1. 

Törvények 2021 III/B. 2021. Žilina : Poradca s.r.o., 2021. 528 s., ISBN 978-80-8162-181-9. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Tanfolyam értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 509 

 A B C D E FX  

 25,93 % 15,13 % 22,99 % 17,68 % 13,56 % 4,72 % 
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Tanár úr: 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 

JUDr. Ladislav Bohuniczký 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/42 Tanfolyam címe: Interkulturális szociális munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 2 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel a szemináriumokon és a kimeneti vizsga sikeres 

letétele 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: Az interkulturális szociális munka és az a kompetencia, amelyet a hallgatók e kurzus során elsajátítanak, 

egy sor kognitív, affektív és viselkedési kompetencia, amelyek az interkulturális érzékenységre, a társadalmi konfliktusokra 

és azok megoldására összpontosítanak. A hallgatók megtanulják, hogyan dolgozzanak különböző migránsokkal és 

menekültekkel (uniós és harmadik országbeli származásúak) és családtagjaikkal, akik önként (család, munka) vagy 

kényszerből (menedékkérők) érkeztek. A kurzus megtanítja a hallgatóknak, hogyan lehet megelőzni az idegengyűlöletet, 

csökkenteni a kirekesztést (marginalizálódást) és az emberi potenciál elvesztését. A szociális munkás társadalmi 

igazságossági kompetenciájával és az elnyomásellenes elvekkel összhangban alapvető fontosságú, hogy a hallgatók ne csak 

megismerjék, hanem el is sajátítsák és fejlesszék a világ különböző területein, különböző kulturális és vallási csoportokkal való 

hatékony munkához szükséges ismeretek, értékek és készségek megfelelő összetevőjét. A hallgatók megismerik a kulturális 

kompetencia kritikus fogalmát a szociális munkában, megértik a sokféleség fontosságát, valamint az elmélet és a gyakorlat 

metszéspontját a kultúrák közötti szociális munka gyakorlatában, és a tanulás és a kultúrák közötti érzékenység és a szociális 

munka szükségleteire való reagálás többdimenziós modelljét használják. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A migráció és a menekültek története és fogalma: a migrációs mozgások kialakulása, típusai és jellege a világban, okai 
és következményei. A migráció hatása az egyénekre és a társadalomra. A Szlovák Köztársaság és az EU migrációs, 
menekültügyi és integrációs politikájának elvei és célkitűzései. Nemzetközi, európai és nemzeti politikák, eszközök és 
intézmények

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

 Szociális munka a migrációs és integrációs politikában.

 Interkulturális gyakorlat a szociális munkában. Interkulturális tanácsadás. Radikális interkulturális szociális munka. 
Részvételi és közösségi alapú interkulturális szociális munka, valamint interkulturális közvetítés és integráció.

Ajánlott olvasmány: 
 

ŠUVADA, J. - POLOŇOVÁ, J. - ACHBERGEROVÁ P. 2021. Interkulturális szociális munka. McGurrin Hall Scranton, 2021 
 

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. 

A külföldiekről szóló, módosított 48/2002. sz. törvény. A módosított 

480/2002 sz. törvény a menedékjogról. 
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A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 
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Megjegyzések: ez egy szabadon választható kurzus, a minimális létszám 20 fő. 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 68 

 A B C D E FX  

 48,53 % 10,29 % 7,35 % 1,47 % 0,00 % 32,35 % 

Tanár úr: 
 

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/45 Tantárgy neve: Szociális munka családdal 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk egy tanárral. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltételes tantárgyak: a gyermekek társadalmi-jogi védelme és szociális gyámság 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges az előadásokon; írásbeli teszt és egyéni 

szóbeli vizsga sikeres teljesítése. 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 bővítik elméleti ismereteiket a családi rendszerek működéséről, megismerkednek a 

családokkal végzett szociális munka hagyományos és új modelljeinek elméleti konstrukcióival, megismerkednek a 

családterápia irányaival és terápiás technikáival, képesek lesznek a gyermekek - családok helyzetének felmérésére és 

értékelésére, valamint a beavatkozási terv meghatározására. Megtanulják a családokkal való szociális munka módszereit és 

azok alkalmazását egy konkrét társadalmi problémára. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Elméleti fókusz: a család mint a szociális munka kliense, alapfogalmak, családtipológia a szociális problémákhoz 
kapcsolódóan; változások a család megértésében - családi válság, a mai szlovák család, annak státusza, funkciói, típusai; a 
család fejlődési ciklusa; a családdal való szociális munka hagyományos és új konstrukciói.

 A családokkal végzett szociális munka módszerei: családrehabilitáció (családi krízis, válás); családdiagnózis, a 
veszélyeztetett gyermek helyzetének felmérése; védőfaktorok - családi rugalmasság; családterápia, családtanácsadás, 
terápiás irányok; családsegítés és családrehabilitáció; családmediáció; specifikus intervenciós támogatási programok; 
veszélyeztetett családok prevenciós programjai, új családformák (egyedülálló, vegyes, patchwork családok...).

 Helyettesítő családgondozás: kötődési-kapcsolati zavarok; családi csoportkonferenciák.

 Testvéri konstellációk. A családdal végzett szociális munka szabványai.

 Etnikailag eltérő család. A családdal végzett szociális munka jogi keretei.

Ajánlott olvasmány: 
 

TOMÁNEK, P. 2021. A család a turbulenciában, avagy a család deszenzibilizációjáról. Brno: Tribun EU, s. r. o, 2021. ISBN 

9788026316336. 

GABURA, J. - GABURA, J. Jr. 2016. Családi konfliktusok és családi mediáció. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 

Társadalom- és Egészségtudományi Kar, 2016. ISBN 9788055811208. 

GOLOMBOK, S. 2015. Modern families: parents and children in new family forms. Repr. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2015. ISBN 9781107650251. 
 

GABURA, J. 2012. Családelmélet és a családokkal való munka folyamata. Pozsony: Iris, 2012. ISBN 

9788089256952. MIKLOŠKO, J. 2008. Helyettesítő gondozás. Pozsony: Szent Erzsébet Egyetem, 2008. 

MINUCHIN, S. 2013. Család- és családterápia. Prága: Portál, 2013. 
 

BRISH, K. H. 2011. Biztonságos kapcsolati kötődés. Trencsén. 
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A családról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 36/2005. sz. törvény. 

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 úr: 

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., rendkívüli professzor 

PhDr. Gabriella Németh 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kódja: SP1/46 Tantárgy neve: Terepi szociális munka 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

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

szemináriumi dolgozatok kidolgozása és bemutatása formájában, konzultációk a tanárral. 

Kreditek száma: 4 

Ajánlott félév/trimeszter: külső tanulmányok 2. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

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 a teljes osztályzat 91%-100%-a szükséges; B: 81%-90%; C: 73%-80%; D: 66%-72%; E: 

61%-65%-a a teljes osztályzatnak. 

Tanulási eredmények: A hallgatók a terepi szociális munka módszerével alapvető készségeket szereznek a kliensek és 

családjaik negatív élethelyzeteinek kialakulását, elmélyülését vagy megismétlődését kiváltó okok megelőzésére, 

megelőzésére. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A terepi szociális munka (TSP) és annak sajátosságai a terepi szociális munkás szemszögéből.

 A terepi szociális munka elvei, célkitűzései és célcsoportjai.

 A terepi szociális munkás küldetése és szerepe a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokban.

 Társadalmi kirekesztés. A társadalom alapvető erőforrásai. Problémás területek.

 A terepen dolgozó szociális munkás által tapasztalt szociálpatológiai jelenségek.

 Az ügyfélmunka szakaszai a TSP-ben. A TSP módszerei és eszközei.

 TSP etikai alapelvek. TSP-szabványok. Etikai dilemmák a TSP-ben.

 A TSP adminisztratív vonatkozásai.

 A társadalombiztosítás jogi keretei a TSP végrehajtásában.

 TSP-szabványok a közösségben - munka a kirekesztett közösségekkel.

 A TSP-oktatás folyamata és végrehajtása a Szlovák Köztársaságban.

 A terepen dolgozó szociális munkás tevékenységei és kompetenciái.

Ajánlott olvasmány: 
 

ŠTEFÁKOVÁ, L. 2018. Ružomberok: Verbum, 2018. 222 s. ISBN: 978-80-561- 0576-4. 

ŠKOBLA, D. 2015. Terepi szociális munka Szlovákiában, 2015. Pozsony, A Szlovák Köztársaság Munkaügyi és Szociálpolitikai 

Minisztériumának Végrehajtó Ügynöksége, 2015. 80 p. ISBN: 978-80-970110-1-7. 

MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Válogatott fejezetek a szociális munka módszereiből II. Pozsony. 
 

IOM, Az emberkereskedelem megelőzése, 2018. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), 2018. 110 p. ISBN: 978-80- 89506-

77-4. 

A gyermekek szociális és jogi védelméről és a szociális gyámságról szóló 305/2005. 

sz. módosított törvény A családról szóló 36/2205. sz. módosított törvény A 

családról szóló 36/2205. sz. módosított törvény. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 
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Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 509 

 A B C D E FX  

 35,36 % 20,24 % 16,50 % 13,36 % 11,59 % 2,95 % 

Tanár úr: 

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

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/48 A kurzus neve: Szeminárium az alapszakdolgozathoz 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

külső blokkvizsgálat. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: éves munka 

Előfeltételek: A kurzus sikeres elvégzéséhez legalább 50%-os részvétel szükséges a szemináriumokon, valamint egy 

alapszakdolgozati koncepció kidolgozása és sikeres bemutatása. 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 alapszakdolgozat szövegének főbb alapelveit a megfelelő idézés és 

parafrazálás révén, valamint a szakdolgozat megírásának formai és szakmai követelményeit. Ugyanakkor a hallgatók próbára 

teszik szakmai készségeiket és ismereteiket, valamint azt, hogy képesek-e egy szakmai problémát a jóváhagyott témának és 

jegyzetnek megfelelően értelmezni, a feltárt tényeket saját maguk értelmezni és világosan kidolgozni, beleértve a szociális 

munka vonatkozó diszciplináris vagy történelmi kontextusába való elhelyezésüket is. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Bevezetés a problémába, az alapszakdolgozat alapvető jellemzői.

 Az alapdolgozat felépítése (előzetes, főszöveges rész, mellékletek).

 Az információforrásokkal való munka az STN ISO 690: 2012 szabványnak megfelelően és a felhasznált irodalom 

jegyzéke.

 Az alapszakdolgozat hivatalos szerkesztése.

 Az alapszakdolgozat eredetiségének ellenőrzése.

 Az alapdiplomamunka megvédése.

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). 

Szakirodalom az alapszakdolgozat jóváhagyott témájának megfelelően. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

Az alanyok értékelése 
 

Az értékelt hallgatók száma: 509 

 A B C D E FX  

 46,17 % 24,56 % 18,86 % 4,72 % 0,98 % 4,72 % 
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Tanár úr: 
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doc. PhDr. František Radi, PhD. 
PhDr. Erich Schlesinger 

 

Mgr. Lea Podhradská 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1/49 A téma neve: 
Speciális szakmai gyakorlat (SPODaSK létesítmény) 

Az oktatási tevékenységek típusa, terjedelme és módszere: 
 

Külső tanulmányok 50 óra szakmai gyakorlat félévenként. 

Kreditek száma: 3 

Ajánlott tanulmányi félév/trimeszter: külső tanulmányok 3. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. diploma (bachelor) 

Előfeltétel: nincs előfeltétel 

A tanfolyam elvégzésének előfeltételei: a gyakorlaton való részvétel az előírt terjedelemben, amelyet a szerződéses 

SPODaSK munkahelyek, ahol a gyakorlatot végrehajtották, igazoltak, valamint a gyakorlatról szóló beszámoló elkészítése. 

Tanulási eredmények: A hallgatók megismerik a szociális munka gyakorlati formáit a SPODaSK intézményeiben. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 Bevezető szeminárium a szakmai gyakorlatba. 

 Gyakorlati adminisztráció - megállapodások, szerződések, szerződések. 

 A munkahely kiválasztása az alapszakdolgozat témájának fókusza szerint. 

 Gyakorlati jelentés és nyilvántartás - annak értékelése és bemutatása. 

 A szakmai gyakorlatból származó esetjelentések feldolgozása. 

Ajánlott olvasmány: 
 

GAŽIKOVÁ, E. 2019. A kiégés szindróma a gyermekjogi és szociális védelemmel foglalkozó osztály dolgozóinak 

tevékenységével összefüggésben. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Társadalomtudományi és 

Egészségtudományi Kar, 2019. 147 s. ISBN: 978-80- 558-1420-9. 

LEŠKOVÁ, L. 2018. Szociális védelem és szociális gondnokság. Ružomberok: Verbum, 2018. 90 p. ISBN: 978-80-561-0559-7. A 

módosított 448/2008. sz. törvény a szociális szolgáltatásokról. 

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: 509 

 A B C D E FX  

 86,84 % 7,27 % 0,59 % 0,00 % 0,00 % 5,30 % 

Tanár úr: 
 

Mgr. Mgr. Csomor Mária 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar. 

Tanfolyam kód: SP1 Tárgy neve: Katasztrófavédelem 

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

Kreditek száma: 4 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: külső tanulmányok 1. év, téli félév 

Tanulmányok szintje: 1. alapfokozat 

Előfeltételek: szomatológia, szociálpediátria, krízisintervenció 

Előfeltételek: A kurzus sikeres teljesítéséhez legalább 50%-os részvétel az előadásokon, egy önálló esettanulmány 

elkészítése (a teljes jegy 20%-a) és egy 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: 61%-65%. 

Tanulási eredmény: A tanulók megismerik a katasztrófákkal kapcsolatos meghatározásokat, osztályozást és alapvető 

jellemzőket. Elméleti ismereteket és bizonyos készségeket is szereznek a válság-, vészhelyzet- és katasztrófavédelem 

módszereiről, technikáiról és eszközeiről. Megértik a humanitárius segítségnyújtás megszervezésének alapelveit a 

beavatkozás helyszínén, a katasztrófa helyszínén, beleértve a pszichoszociális segítségnyújtást is. Megismerkednek a 

krízisintervenció alapvető megközelítéseivel, az akut stresszreakció és a traumatizáció megelőzésével, valamint az újabb, 

bizonyítékokon alapuló megközelítésekkel, és megismerkednek a nemzetközi szabványokkal. Emellett alapvető ismereteket 

szereznek a humanitárius szociális munkában alkalmazott újabb módszerekről, mint például a tanácsadás, a pszichoszociális 

támogatás, a válságintervenció, a felügyelet, a vezetés, a csapatirányítás, a vezetés és a kommunikáció válság- és 

katasztrófahelyzetekben. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
 

 A válságok, tömeges katasztrófák és események, katasztrófák fogalommeghatározásai. A katasztrófák egyes 
csoportjainak jellemzői, mint például bioterrorizmus, tömegpusztító fegyverek, konfliktusok, fegyveres összecsapások. 

 A vészhelyzetek és katasztrófák pszichológiai következményei. Transzgenerációs trauma. PTSD. 

 A katasztrófavédelem különböző szintjeinek irányítási módszereinek meghatározása és osztályozása, valamint a munka 
koordinálása... 

 Kommunikáció és multidiszciplináris együttműködés humanitárius katasztrófák esetén. Nemzetközi szervezetek. 

 A humanitárius katasztrófavédelem nemzetközi szabványai.. 

 A katasztrófavédelem szakaszai, adminisztrációja, előkészítése, szervezése és értékelése. 

 Krízisintervenció. TIR. EMDR megközelítések és megküzdési stratégiák a stresszkezeléshez az érintettek és a segítők 

számára. 

 A válság- és katasztrófakezelésben részt vevő humanitárius dolgozó felkészülése, távozása és visszatérése. 

 Szociális tanácsadás, szociális munka menedzsment, csapatmenedzsment, vezetés és szupervízió, különös tekintettel 
a humanitárius segítségnyújtásra a katasztrófavédelem részeként. 

Ajánlott olvasmány: 
ŠUVADA, J. - KALAVSKÁ, A. - KRČMÉRY, V. - BRÁNIKOVÁ, K. - CHRENKA, B. 2021, 
vészhelyzetek és katasztrófák. Mc.Gurrin Hall, Scranton Kiadó, 2021 
ŠRAMKOVÁ, M. - TOPOLSKÁ, A. - BARTKOVIAK, M. - LULIAK, M. 2020. Akut helyzetek és katasztrófák az 
egészségügyben és a szociális munkában. Příbram. 2020 
ŠÍN, R et al. 2017. Katasztrófa-gyógyászat. Prága: Galén. 2017. 

A képzéshez szükséges nyelvtudás: szlovák nyelv 

Megjegyzések: kötelező tantárgy 

A kurzus értékelése Az értékelt hallgatók száma összesen: 547 

 A B C D E FX  



T_Z_OSP_1/2020 Oldal 126 z 113 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 85,56 % 3,66 % 2,19 % 3,66 % 3,66 % 7,82 % 
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Tanár úr: 
Ing. Pongrácz Éva, PhD. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi docens 
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Főiskola: Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Pozsonyban 

Kar: 

Tárgykód: A tantárgy címe: Szociológia (P) 

Kreditek száma: 4 kredit 

A tanulmányok ajánlott féléve/trimesztere: 2. félév 

Tanulmányok szintje: 1. fokozat 

Előfeltételes tantárgyak: - 

Előfeltételek: 
Záró értékelés: írásbeli szakdolgozat/szóbeli vizsga, 100 pont. + 
95-100 pont - A, 90-94 pont - B, 82-89 pont- C, 76-81 pont D, 65-75 pont E, 64 pont vagy kevesebb Fx 

Tanulási eredmény: Cél: A hallgatók megtanulják megérteni a szociológiai perspektívát, és fejleszteni a hagyományos 
ismeretek érvényességének kritikai vizsgálatára való képességüket a gyakorlatban. A szociológiai alapfogalmak 
megismerése és a társadalmi jelenségek vizsgálatában és magyarázatában alkalmazott szociológiai megközelítések 
megismerése. Átfogó áttekintést kaphat a kortárs szociológia által vizsgált főbb területekről és problémakörökről. 
A kurzus elvégzése után a hallgató képes: tisztázni a szociológiai perspektívát, alkalmazni a szociológiai perspektívát a 
közismert ismeretek kritikai értékelésében, meghatározni az alapvető szociológiai fogalmakat, osztályozni a főbb elméleti 
megközelítéseket. 
a szociológiában. 

A tanfolyam rövid vázlata: 
A szociológia alapvető jellemzői, szociológiai nézőpont, társadalmi jelenségek és társadalmi problémák. A szociológiai 
elmélet eredete és fejlődése, a szociológia főbb elméleti és módszertani megközelítései. Modern társadalom, 
modernizáció, racionalizáció. Kultúra. A házasság és a család szociológiája, a szocializáció folyamata. Társadalmi csoportok 
és szervezetek. Társadalmi struktúra, társadalmi 
Rétegződés. Munka, foglalkozás. Társadalmi kontroll, társadalmi deviancia és társadalmi patológia. 

Ajánlott olvasmány: 
BAHOUNEK, T., 1997: Keresztény szociológia mindenkinek. Třebíč: Arca JiMfa. 
KARDIS, K., 2009: A szociológia alapjai. Prešov. KOŠTA, J., 2004: Szociológia. Szociológia, 2004, Pozsony : 
Ekonóm. 
KELLER, J., 2005: Bevezetés a szociológiába. Bevezetés a szociológiába: Slon. 
BERGER, P., 2003: Meghívás a szociológiába. Humanista szemlélet. Brno: Barrister Principal. 
FUKUYAMA, F., 2005: A Nagy Zavar, az emberi természet és a társadalmi rend helyreállítása. Pozsony, 
Agora. 

A kurzushoz szükséges nyelv: 

Megjegyzések. 

Az alanyok értékelése 
Az értékelt diákok száma összesen: 

 A B C D E FX  

        

Tanár: Lívia Bott Domonkos, PhDr. 

Az utolsó módosítás dátuma: 10.01.2022 

Jóváhagyva: Dr. h. c. doc. 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 menetrendet itt találja: 

 
7. A tanulmányi program személyzete 

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

1.) Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Pápay György Pál, PhD., MBA, LL.M, egyetemi tanár https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12340  
Kapcsolat: xxx 

Tantárgyak: Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába és történetébe, szociológia, filozófia alapjai, Szlovákia újkori története, 
filozófiai tanácsadás és filozófiai terápia, biblioterápia. 

 

 
b) A tanulmányi program profiljainak témáit ellátó személyek listája, a központi nyilvántartásra mutató hivatkozással, a témához való 

hozzárendeléssel együtt. 
az egyetem munkatársai, elérhetőségükkel együtt (a tanulmányi tervben is szerepelhetnek). 

 
2) egyetemi tanár doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12328   
 Kapcsolat: xxx 
 Tantárgyak: Polgári jog, Bevezetés a szociálpolitikába, Családjog, Gyermekek szociális és jogi védelme és szociális gyámság, Szociális 
biztonság, Szociális munka a nonprofit szektorban, Közigazgatási jog, Szociális munka családokkal, Szociális munka a közigazgatásban. 
 
3) doc. PhDr. Stanislav Špánik, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23198   
Kapcsolat: xxx 
Tantárgyak: Speciális és gyógypedagógia, A pedagógia alapjai, Tervezés a szociális munkában, Szociális prevenció 
 
4) doc. PhDr. Monika Bošnáková, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12337   
Kapcsolat: xxx 
Tantárgyak: Szociálpedagógia, speciális és gyógypedagógia, szociális munka a nonprofit szektorban 
 
 
5) PhDr. Anna Árpová, PhD.  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20693  
Kapcsolat: xxx 
Tantárgyak: Szociális szolgáltatások, az egyénekkel végzett szociális munka módszerei, interkulturális szociális munka 
 
 
6) doc. PhDr. František Radi, PhD. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12435   
Kapcsolat: xxx 
Tantárgyak: Szemináriumi munka, Szakmai gyakorlat I., Évkönyves munka, Esettanulmányi szeminárium, Szeminárium az 
alapszakdolgozathoz 
 

 

 

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

A tanulmányi program profiljának tárgyait nyújtó személyek tudományos/művészeti és pedagógiai jellemzőit az egyetem honlapja 
tartalmazza. 
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.portalvs.sk/regzam/detail/12340
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12328
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23198
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12337
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20693
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12435
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
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/
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 

 

Képesítése
k 

Munkaid
ő 

Az 
oktatás 
típusa 

tevékenys
égek 

Az 
iskol

a 
magj

a 
igen/ne

m 

Bevezetés a szociális munka tanulmányozásába 
és történetébe 

Pápay György Pál 1P 11 100 P/C 
Igen 

Javorský Erik 3O 31 100 

Szociológia  
Pápay Pál György 

Bott Domonkos Lívia 
Pápay Pál 
Domonkos Lívia 

1P 11 100 P  
Igen 

9U 31 30 

 

Általános pszichológia 
Strédl Terézia 

Némethová Margita 
Schlesinger Erich 

9U 
9U 
9U 

31 
31 
31 

30 
30 
30 

 

P 
 

Igen 

 
Szociálpedagógia 

Szököl István  
Bošňáková Monika 
Liszoková Sándor 

Albert Mariola 
Bohuniczká Andrea 

9U 
2D 
9U 
9U 
9U 

21 
21 
11 
31 
32 

80 
100 
80 
40 
40 

 
P/C 

 

 
Igen 

Polgári jog 
Vallová Jana 

Bohuniczky Ladislav 
1P 
9U 

21 
31 

100 
40 

P Igen 

A filozófia alapjai 
Pápay György Pál 
Schranko Ladislav 

1P 
9U 

21 
31 

100 
60 

P/C Igen 

Szemináriumi munka 
Szeretjük 
Ferencet 

Schlesinger Erich 
Podhradská Lea 

2D 
9U 
9U 

21 
31 
32 

100 
30 
40 

C 
 

Igen 

Szakmai gyakorlat I. Szeretjük Ferencet 

Csomor Mária 

2D 

9U 

21 

32 

100 

30 

C 
Igen 

A szociális munka elmélete és alapjai 
Paľun Miroslav 

Vadkertiová Silvia 
1P 
9U 

11 
31 

100 
70 

P/C 
 

Igen 

 

Az etika alapjai 
Zemko Pavol 

Schrankó Ladislav 
Javorský Erik 

2D 
9U 
3O 

21 
31 
31 

100 
60 

100 

 

P 
 

Igen 

SPV - önismeret és önértékelés 
Schlesinger Erich 

Mészáros Krisztína 
9U 
9U 

31 
31 

30 
70 

C Igen 

 

Fejlődéspszichológia 
Strédl Terézia 

Némethová Margita 
Schlesinger Erich 

9U 
9U 
9U 

31 
31 
31 

30 
30 
30 

 

P 
 

Igen 

 

A személyiség pszichológiája 
Strédl Terézia 

Némethová Margita 
Schlesinger Erich 

9U 
9U 
9U 

31 
31 
31 

30 
30 
30 

 

P 
 

Igen 

 

Speciális és gyógypedagógia 
Špánik Stanislav  

Bošňáková Monika 
Krakowczyk Mariola 
Bohuniczka Andrea 

2D 
2D 
9U 
9U 

21 
21 
31 
32 

100 
100 
30 
40 

 

P/C 
 

 
Igen 
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Gyermekgyógyászat a szociális munka számára 
Domonkos Andor 

Kolonyi Tomas 
Kolonyi Tomas 

9U 
9U 

31 
32 

50 
30 

P/C 
 

Igen 

Szlovákia újkori történelme 
Pápay György Pál 

Aradi László 
1P 
9U 

21 
31 

100 
30 

C Nem 

 

Szomatológia 
Domonkos Andor 

Kolonyi Tomas 
Kolonyi Tomas 

Fritzmann Michal 

9U 
9U 
3O 

31 
31 
31 

50 
30 

100 

 

P/C 
 

Nem 

      

Közgazdasági alapismeretek szociális munkások 
számára 

Pongrácz Éva 
Vassová Adriana 

9U 
9U 

31 
31 

40 
40 

C Igen 

Andragógia 
Albert Sándor 
Javorský Erik 

9U 
3O 

11 
31 

80 
100 

C Nem 

A pedagógia alapjai  
Szököl István 

Albert Sándor 
Špánik Stanislav 

9U 21 80 P/C  

Nem 
9U 
2D 

11 
21 

80 
100 

Katasztrófavédelem 
Pongrácz Éva 

Vassová Adriana 
9U 
9U 

31 
31 

40 
40 

C 
 

Igen 

Bevezetés a szociálpolitikába 
Vallová Jana 
Sárközy Klára 
Vallová Jana 
Sárközy Klára 

1P 
9U 

21 
32 

100 
60 

P/C Igen 

 

Szociális szolgáltatások 
Vadkertiová Silvia 

Áčová Beáta 
9U 
9U 

31 
31 

70 
50 

P/C 
 

Igen 

Tervezés a szociális munkában 
Špánik Stanislav 
Laczová Helena 

2D 21 100 P/C 
 

Igen 
9U 31 60 

Családjog 
Vallová Jana 

Bohuniczky Ladislav 
1P 
9U 

21 
32 

100 
40 

P Igen 

Eseti szeminárium Szeretjük Ferencet 

Pongrácz Éva 

2D 

9U 

21 

31 

100 

40 

C  
Igen 

Javorský Erik 3O 31 100 

 
Év munka 

 Árpová Anna  
Szeretjük Ferencet 
Schlesinger Erich 
Laczová Helena 
Podhradská Lea 
Helena Podhradská 
Lea 

3O 
2D 
9U 
9U 
9U 

31 
21 
31 
31 
32 

100 
100 
30 
60 
40 

 
C 

 

 
Igen 

A gyermekek társadalmi-jogi védelme és 
szociális 
kurátor 

Vallová Jana 
Vadkerti Silvia 

1P 
9U 

21 
31 

100 
70 

P/C 
 

Igen 

      

Társadalombiztosítás  
Vallová Jana 

Vadkertiová Silvia 

1P 21 100 P  
Igen 9U 

31 70 

Szociális patológia  

Paľun Miroslav 
Némethová Margita 

1P 11 100 P/C  
Igen 

9U 31 30 

SPV - Kommunikáció 
Schlesinger Erich 

Mészáros Krisztina 
9U 
9U 

31 
31 

30 
70 

C Igen 

Szociális munka a marginalizáltakkal 
Paľun Miroslav 
Podhradská Lea 

1P 11 100 P/C 
 

Igen 
Roma közösségek 9U 32 40 
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Szociális munka a nonprofit szektorban 
Vallová Jana  

 Bošňáková Monika 
Sárközy 
Klára 

1P 

2D 

21 

21 

100 

100 

P/C 
 

Igen 

9U 32 60 

Közigazgatási jog 
Vallová Jana 

Bohuniczky Ladislav 
1P 
9U 

21 
32 

100 
40 

P 
 

Igen 

 

Filozófiai tanácsadás és filozófiai terápia 
 

Pápay Pál Herdics 
Pál 

1P 
2D 

21 
21 

100 
100 

 

P 
 
 

Igen 

Zemko Pavol 
Aradi László 

 
9U 

 

 
31 

 
30 

Szociális gazdaság 
Pongrácz Éva 

Vassová Adriana 
9U 
9U 

31 
31 

40 
40 

C 
 

Igen 

Terepi szociális munka Pálun Miroslav 1P 11 100 C 
Ne
m 

Vadkerti Silvia 9U 31 70 

Az önkormányzati politika jelentősége a 
szociális munkában 

Vadkerti Silvia 
Sárközy Klára 

9U 
9U 

31 
32 

70 
60 

P/C Igen 

Vallási tanulmányok 
Pápay Pál Herdics Pál 
Schranko Ladislav 

1P 
9U 

21 
31 

100 
60 

C Igen 

Az egyénnel végzett szociális munka módszerei 
Áčová Beáta 

Vadkertiová Silvia 
9U 
9U 

31 
31 

50 
70 

P/C Igen 

Szociális megelőzés 
Špánik Stanislav 

Aradi László 
2D 
9U 

21 
31 

100 
30 

P/C Igen 

Szociális munka a családdal  
Vallová Jana 

Némethová Gabriella 

1P 21 100 P/C Igen 

9U 31 30 

A társadalomtudományi kutatás alapjai Árpová Anna 3O 31 100 P/C Igen 

Vadkerti Silvia 9U 31 70 

 

Szeminárium az alapszakdolgozathoz 
Szeretjük 
Ferencet 

Schlesinger Erich 
Laczová Helena 
Podhradská Lea 
Helena 
Podhradská Lea 

2D 
9U 
9U 
9U 

21 
31 
31 
32 

100 
30 
60 
40 

 

C 
 

Igen 

Speciális szakmai gyakorlat (SPODaSK 
létesítmény) 

Javorský Erik 3O 31 100 C 
 

Igen 
Csomor Mária 9U 32 30 

Szociális munka fogyatékkal élőkkel Fritzmann Michal 3O 31 100 P/C  
Igen Kolonyi Tomas 9U 31 30 

Szociális munka a közigazgatásban 
Vallová Jana 

Bohuniczky Ladislav 
1P 
9U 

21 
32 

100 
40 

P/C Igen 

Biblioterápia Pápay Pál Herdics 
Pál 

1P 21 100 P/C 
Igen 

Schlesinger Erich 9U 31 30 

Interkulturális szociális munka 
Áčová Beáta 

Vadkerti Silvia 
9U 
9U 

31 
31 

50 
70 

P/C Igen 

 
 

 
e) A szakdolgozat témavezetőinek listája a témákhoz rendelt témákkal (elérhetőségekkel). 

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

 

A link nem vezet közvetlenül az oktatókhoz és a témákhoz 

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

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

információkkal). 

PhDr. Erich Schlesinger - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 

 

i) 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 munkatárs DP Dunajská Streda 

 

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 VŠZaSP 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. 
Egy multimédiával felszerelt tanulószoba számítógépekkel és adatprojektorral kölcsönözhető. A könyvtári és információs szolgáltatások a 
következőkre összpontosítanak: 
- hitelfelvétel távollévők számára 
- kölcsönzés 
- Könyvtárközi kölcsönzés 
- tanácsadás, az információs technológia használata terén 
- szerkesztés, ISBN-szolgáltatás az iskolai kiadványok kiadásában az iskolai kiadón belül 

- reprográfiai szolgáltatások a könyvtárhasználók számára, 
- a Szent Erzsébet Tudományegyetem egyetemi oktatói által írt szakirodalom értékesítése 
- bejegyzések a központi nyilvántartásokban. 
A hallgatók számára az az előny, hogy a tanulmányi program 30 tantárgyának 29 oktatói szövege közvetlenül az egyetem kiadói tevékenységéből 
származik. A szociális munka tanszékek tagjai rendszeresen publikálnak az általuk oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagokat. 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch
mailto:collegiumds2@gmail.com
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy
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A könyvtárral kapcsolatos naprakész információk a könyvtár honlapján találhatók, amely folyamatosan frissül a www.vssvalzbety.sk 
(http://www.vssvalzbety.sk/kniznica) címen. 

 

További információk a következő honlapokon találhatók: https://www.vssvalzbety.sk/kniznica  és https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie. 
 

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

 
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 visszajelzések és a hallgatói vélemények felméréseken 
keresztül történő megadását. 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. (nappali központ) - 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 
Seniorville Jablonové - Jablonové 439, 90054 Jablonové 
Élet Őszi Otthon, Idősek otthona - Hanulova 7/A, Pozsony 
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 
Alternatív Pszichológiai Klinika, Vinohradská 64, 900 81 Šenkvice 
OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava 
OZ Ichtys, Štefana Králika 1, 841 08 Pozsony, 841 08 Bratislava 
A megkötött együttműködési megállapodások listája: 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. 

http://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/kniznica
https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie
https://elix.seuniversity.eu/
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/projekty
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A jelentkezőkkel szemben támasztott felvételi követelmények: 
1. Az érettségi vizsgával befejezett középfokú végzettség. 
2. Az egyetemi tanulmányokra kitöltött jelentkezési lap (a ŠEVT-ben kapható vagy letölthető a http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-
a-prihlaska-na-vs/ ) a következőket tartalmazza: - az érettségi bizonyítvány hitelesített másolata, A 2020/2021-es tanévben érettségiző 
jelentkezőknek az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát és a 4. évfolyamról szóló (nem hitelesített) év végi bizonyítvány másolatát kell 
benyújtaniuk (a 455/2012. sz. törvény 58. § (1) 6. cikke, Coll. a törvény módosításáról szóló sz. 131/2002 sz. felsőoktatási törvény) a 
beiratkozási határidő előtt, hogy a felvételi határozatot időben megküldhessék. Az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatának benyújtása 
nélkül a kérelmező nem vehető fel tanulmányokra (a 455/2012. sz. törvény 59. szakaszának (3) bekezdése). a törvény módosításáról szóló sz. A 
felsőoktatásról szóló módosított 131/2002 sz. törvény). 

- a teljes középiskolai tanulmányok év végi bizonyítványának másolata (nem hitelesített) + a pályázati űrlapon kiszámított 
átlagot tartalmazó osztályzatigazolás, 

- külföldi középiskolában tanult pályázók - Az oktatási dokumentum egyenértékűségének elismeréséről szóló határozat (a 
határozat fénymásolatát hivatalosan hitelesíteni kell), ugyanakkor a külföldi oktatási dokumentum nem hitelesített 
másolatát is dokumentálni kell, 

- Önéletrajz (aláírva), 
- a külső tanulmányi formára jelentkezőnek a jelentkezési lap 3. 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 felvételi eljárás magában foglalhatja a gimnáziumi tananyag tesztelését a biológia és a társadalomtudományok áttekintése tantárgyakból. 
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 
 

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 hiány miatt a hallgatókat középiskolai eredményeik sorrendjében 

vették fel. 
 

Acad. Év A pályázók száma Felvételek 
száma 

A beiratkozottak száma 

2020/2021 105 105 94 

2021/2022 58 58 55 

 
 

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 

 

http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
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/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/o-nas/kontrola
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VyrocnaSPRAVA/VyrocnaspravaocinnostiVSZaSPsv.Alzbetyzarok2020.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/kontrola
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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 VŠZaSP eredményei: https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
 

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

 

- A VŠZaSP 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
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/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. College of Health and Soc. Az Elizabeth 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. Az SP 2 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: 
a) A VŠZaSP programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

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

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

c) A felsőoktatás koherens belső minőségbiztosítási rendszerének struktúrái, politikái és 
folyamatai a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakqualityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

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

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

értékelése a VŠZaSP-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 VŠZaSP hosszú távú terve 

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

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf 
c) A VŠZaSP 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/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.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/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 VŠZaSP nemzetközi akkreditációja 2004-től 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT- 
ST-ELIZABETH.pdf 

e) A VŠZaSP nemzetközi akkreditációja 2008-tól 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf 

f) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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/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/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.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/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.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/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások Kamarája a 

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

e) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP-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 VŠZaSP-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 VŠZaSP diplomások értékelése a munkaadóik által 

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

c) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a VŠZaSP 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/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/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/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/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/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
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d) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 
VŠZaSP szociális munka tanulmányi programjáról 

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

d) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) A VŠZaSP 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/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/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/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/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/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
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 VŠZaSP 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 VŠZaSP külföldi akkreditációi 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

 
 

SP 2.7.3. A tanulási eredmények megfelelnek a képesítési keretrendszer megfelelő szintjének. 
a) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP szociális munka tanulmányi programjáról 

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

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

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

d) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP diplomások profilja 

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

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

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

d) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a VŠZaSP 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 
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SP 2.8.2. A tanulmányi program elvégzésével megszerzett tanulási eredmények és képesítések 
megfelel a szakmára vonatkozó ágazatspecifikus szakmai elvárásoknak. 

Csatolt bizonyíték az SP 2.8.2. ponthoz: 
a) A VŠZaSP végzősök munkáltatói értékelései 

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

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

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

d) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a VŠZaSP 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) VŠZaSP 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 VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf 
valamennyi orvosi akkreditációjához. 

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

c) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP végzőseinek munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Hodnoteniaabsolventov 
VZaSPichzamestnvatemi.pdf 
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f) A VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

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

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

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

 

SP 2.9.2. A szakmai orientációjú 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 VŠZaSP 

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

b) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZa 
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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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A VŠZaSP 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) VŠZaSP projektek ,, 102 lépés" 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/102-schodov.pdf 

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

 
 

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

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

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A VŠZaSP 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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https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva
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/projekty
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie
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 programnak rendelkeznie kell az egyes tanulmányi tárgyak hallgatói 

munkaterhelésével, amelyet ECTS kreditpontokban és a kontaktoktatási órák 
számában kell kifejezni, kivéve, ha az oktatási tevékenység jellege ezt nem 
követeli meg. 

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

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A VŠZaSP  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. csatolt mellékletei. : 
a) A VŠZaSP 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 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://ww.portalvs.sk/files/files/vyhl____ka_614_2002.pdf
https://ww.portalvs.sk/files/files/vyhl____ka_614_2002.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/ShlasyMZSR.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.pdf
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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

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

 
 

3. 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 VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhov 
ntornhosystmuzabezpeovaniakqualityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf 

b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

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

b) A VŠZaSP 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 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.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/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/xTvorbaprpravaschvaovaniepravaazniktudijnchprogramov2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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 VŠZaSP programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

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

b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

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

b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP programtanácsának alapszabálya és eljárási szabályzata 

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

b) A VŠZaSP 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/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/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/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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4. 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP szociális 

munka tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Egyesületének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

h) A VŠZaSP 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 VŠZaSP etikai kódexe 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 
b) Rektori intézkedés a VŠZaSP 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/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/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/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/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaovotdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf
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d) A VŠZaSP etikai bizottsága 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf 

e) A diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

f) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

g) A megkülönböztetés tilalma - Szexuális zaklatás a VŠZaSP 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) VŠZaSP tanulmányi szabályzata 

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

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

e) Egyéni díjak a VŠZaSP 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/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/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 VŠZaSP nemzetközi akkreditációja 2004-től 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2004-ACCRED_REPORT_SITE_VISIT- 
ST-ELIZABETH.pdf 

c) A VŠZaSP nemzetközi akkreditációja 2008-tól 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/INTL-ACRD/2008-ACCREDITATION.pdf 

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

f) A VŠZaSP 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.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.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/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/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) VŠZaSP 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 VŠZaSP akadémiai szenátusa 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 
b) Alumni Klub 

http://alumni.vssvalzbety.sk/ 
c) A VŠZaSP programtanácsa 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovej 
councilsVZaSP.pdf 

d) A VŠZaSP 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 VŠZaSP etikai kódexe 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 
b) Rektori intézkedés a VŠZaSP oktatóinak és hallgatóinak egyenlő bánásmódjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf 
c) A VŠZaSP etikai bizottsága 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/EtickkomisiaVZaSP1.pdf 
d) A diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 
e) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
f) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a VŠZaSP 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://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


VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 
 

 
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 úgy valósítják meg, hogy az elősegítse 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 VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky- 
manual.pdf 

b) A VŠZaSP etikai kódexe 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Etickkdex.pdf 

c) A szakdolgozatok oktatóinak, felügyelőinek és opponenseinek kiválasztása és 
jóváhagyása a VŠZaSP-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 VŠZaSP évkönyve 

https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 
c) A VŠZaSP 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/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/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 VŠZaSP 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. ponthoz csatolt bizonyítékok : 
a) A VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

e) A VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A szakdolgozatok oktatóinak, felügyelőinek és opponenseinek kiválasztása és 

jóváhagyása a VŠZaSP-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/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/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://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/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://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 VŠZaSP értékelési jelentései 

https://vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP-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 VŠZaSP Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu 
dijnaskusobnyporiadok.pdf 

d) Diszkrimináció tilalma - Főnöki tevékenység a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Verifikovaniezskanchvedomostazrunosttudentovprostr.t.skky.pdf
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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://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
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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://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/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 VŠZaSP keretében 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
f) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a VŠZaSP hatálya alatt 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 
Szexuális visszaélés.pdf 

g) A VŠZaSP 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 
eredményei ellen, és a jogorvoslatot kérőkkel szemben tisztességes bánásmódot 
biztosítanak. 

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 VŠZaSP-nél 
https://vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.pdf 

d) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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/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/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://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/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/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/truktrypolitikyaprocesykoherentnhovntornhosystmuzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvaniaVZaSP6.pdf
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5. 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 VŠZaSP tanulmányi és vizsgaszabályzata 

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

b) Plágiumellenes kézikönyv VŠZaSP 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky- 
manual.pdf 

c) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP lehetővé teszi a vakok számára az ingyenes telepítést - JAWS 
https://tyflocomp.sk/produkty-php/specialne-pocitace-upravy-a-prislusenstvo/jaws 
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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/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.pdf
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 VŠZaSP tanulmányi és vizsgaszabályzata 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/smernice/stu 
dijnaskusobnyporiadok.pdf 

 
 

SP 5.2.1.  A tanulmányi program világosan 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

b) Felvétel a VŠZaSP-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 VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

c) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

d) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a VŠZaSP hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 

Szexuális visszaélés.pdf 
e) A VŠZaSP 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 VŠZaSP értékelési jelentései 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Hazai és külföldi akkreditációk 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp
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/smernice/studijnaskusobnyporiadok.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
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/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.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/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 VŠZaSP tanulmányi lehetőségeiről a Bc. 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie 

b) Tájékoztatás a VŠZaSP-nél a VŠZaSP 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 VŠZaSP évkönyve 
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka 

e) A VŠZaSP 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 VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 

c) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a VŠZaSP keretében 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 

d) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a VŠZaSP hatálya alatt 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie- 

Szexuális visszaélés.pdf 
e) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 

https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/prijmacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/prijimacie-konanie
https://vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/rocenka
https://vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy
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/VSK/2020_Prikaz-rektora-o-rovnakom-zaobchadzani.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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.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/akreditacie
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/o-nas/ZAHRANICNEMOBILITY.pdf
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.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/kontakty%20pete


VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 

 

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 VŠZaSP 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 VŠZaSP keretében 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Bossing.pdf 
c) A diszkrimináció tilalma - Mobbing a VŠZaSP keretében 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-Mobing.pdf 
d) Diszkrimináció tilalma - szexuális zaklatás a VŠZaSP 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 VŠZaSP tudományos 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 VŠZaSP értékelési jelentései 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) Az oktatás minőségének ellenőrzéséről szóló 

jelentések a VŠZaSP-nél https://vssvalzbety.sk/o-
nas/kvalita-vzdelavania 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/2016_Prikaz-rektora-Antiplagiatorsky-manual.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP-Komisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP-Komisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SMERNICAVZaSP-Komisiapreodatieakad.alebovedecko-pedagogickchtitulov.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Odvolaciekonanie1.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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Zkazdiskrimincie-SEXULNEOBAOVANIE1.pdf
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/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy
https://vssvalzbety.sk/o-nas/kvalita-vzdelavania
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
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/bratislava/dokumenty
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6. 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 VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
f) A VŠZaSP tanárok kreatív tevékenységének 

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

g) VŠZaSP 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 tanárok tudományos termelékenysége 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 
b) A VŠZaSP egyetemi oktatóinak 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 VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
e) A VŠZaSP tanárok kreatív tevékenységének 

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

f) A VŠZaSP 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.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
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 VŠZaSP nemzetközi akkreditációja 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/akreditacie 
b) PhD. tanulmányok 

https://vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska 
c) A VŠZaSP külföldi projektjei 

https://vssvalzbety.sk/projekty 
d) VŠZaSP 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 VŠZaSP munkaszabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/1Pracovnporiadok.pdf 
b) A VŠZaSP alapszabálya 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/tattVZaSP.pdf 
c) Az egyetemi tanárok munkaidejének statisztikája VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/zmluvy 
d) VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A VŠZaSP osztályai 

https://www.vssvalzbety.sk/katedry 
c) A VŠZaSP karai 

https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) A VŠZaSP 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.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/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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) VŠZaSP 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 VŠZaSP-nél - Ápolás és szociális 

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

b) VŠZaSP 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) VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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.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.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 VŠZaSP osztályai 
https://www.vssvalzbety.sk/katedry 

c) A VŠZaSP karai 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/fakulta-zdravotnictva 
https://www.vssvalzbety.sk/pracoviska/fakulty/institut-tropickeho-zdravotnictva 

d) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 személyek a szakképzési program fokozatának 
megfelelő szintű aktív alkotótevékenységet vagy gyakorlati tevékenységet 
végeznek a felügyelt szakdolgozatok szakmai és tematikai súlypontjának 
megfelelő témakörben. 

Csatolt bizonyíték az SP 6.5.1. mellékletéhez: 
a) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 

jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A VŠZaSP 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/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.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 VŠZaSP tanárainak kiadványai 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/publikacie 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/VSK/Vedecka-produktivita-ucitelov-VSSVA.pdf 

b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 

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 VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

c) A VŠZaSP 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. 
kritériumokat a tanárok minden egyes kiterjesztés esetében külön-külön 
teljesítik a tanítási tárgy szakirányhoz való tartozásának megfelelően, és külön-
külön a tanítási alapozás esetében. 

Nem vonatkozik a VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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.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/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 
megfelelnek az SP 6.1.-SP 6.6. kritériumoknak. 

Nem vonatkozik a VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 
b) A VŠZaSP munkahelyek fotódokumentációja 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
c) Az egyetemi tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai jellemzői VŠZaSP 

https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
d) Az egyetemi oktatók kreatív tevékenységének 

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

e) VŠZaSP alkalmazottak központi nyilvántartása 
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm- 
submit&university=724000000&sort=név&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%
BEada%C5%A5 

 
 

7. 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 a 

kreatív tevékenységek eredményeit a z o n  a  releváns tanulmányi területen 
(területeken), amelyen a tanulmányi program jelentős nemzetközi szinten zajlik, 
ha harmadik szintű tanulmányi programról van szó, 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: 

a) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 

b) A VŠZaSP tanárok kreatív tevékenységének 
eredményei 
https://www.vssvalzbety.sk/veda/vtc 

c) 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.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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d) 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) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A VŠZaSP 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 

 
 

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 meg 
V. része. 

Az SP 7.1.3. ponthoz csatolt bizonyítékok. 
a) A felsőoktatási tanárok tudományos/művészeti és pedagógiai 
jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
b) A VŠZaSP tanárok kreatív tevékenységének 

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

c) Tanulmányi programok a VŠZaSP-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 VŠZaSP tanulmányi programjai 

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

jellemzői VŠZaSP https://www.vssvalzbety.sk/veda/vupch 
c) A VŠZaSP 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) VŠZaSP támogatások 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/VedeckprojektyVZaSP.pdf 

c) VŠZaSP 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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8. 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 VŠZaSP leltárai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
b) Éves jelentések a VŠZaSP 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. mellékletéhez: 
a) A VŠZaSP 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 VŠZaSP irányításáról 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) A VŠZaSP Akadémiai Szenátus és a VŠZaSP 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 VŠZaSP 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) VŠZaSP alkalmazottak központi 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.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


VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N. O. 

 
 

 

 

 

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 VŠZaSP leltárai 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/ekonomika/inventarne-supisy 
b) A VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 sport, 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/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/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 gyakorlatban 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 személyre 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 
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 VŠZaSP 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://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/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
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9. 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP belső szabályzata 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vnutorne-predpisy-smernice 
b) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, alkalmazása és 

értékelése a VŠZaSP-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 VŠZaSP 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 VŠZaSP-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/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/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/Rmcovindiktoryhodnoteniapostupuimplementcie-nvrhna1.obdobie1.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 VŠZaSP szociális 

munka tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

h) VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP eredményei 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/uspechy-vs 
b) Alumni Klub 

http://alumni.vssvalzbety.sk/ 
 

c) VŠZaSP a médiában 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/press-vs-v-mediach 

d) A VŠZaSP végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

e) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. a Szlovák Szociális Munkások Kamarája a 
VŠZaSP 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/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/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/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/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/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracovnkovaasistentovsoc.prce.pdf
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f) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 
 
 
 

 

10. 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: 

a) A VŠZaSP 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 VŠZaSP tanulmányi programjai minden olyan nyelven szerepelnek, amelyen a 
programokat végzik https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/studijne-programy 

b) VŠZaSP 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/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 VŠZaSP sajátos szükségletű pályázók és hallgatók támogatásáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/SmernicaopodporeVaSPuchdzaov 
otdiumatudentovsopecifickmipotrebami2.pdf 

b) A VŠZaSP lehetővé teszi a vakok számára az ingyenes telepítést - JAWS 
JAWS - speciális számítógépes program, amely lehetővé teszi a hangkimenetet - Tyflocomp 

 
 

 

11. 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP programtanácsa 

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

b) A VŠZaSP értékelési jelentései 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 

c) A VŠZaSP-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://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/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/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
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
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e) A felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszerének külső értékelése a VŠZaSP-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 VŠZaSP 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 
VŠZaSP szociális munka tanulmányi programjáról 

https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.pracov 
nkovaasistentovsoc.prce.pdf 

 

c) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP programtanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejr 
adyVZaSP.pdf 

f) A VŠZaSP Tanácsa a felsőoktatás belső minőségbiztosítási rendszeréért a VŠZaSP-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 VŠZaSP 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/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzamestnvatemi.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/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/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/xytattarokovacporiadokProgramovejradyVZaSP.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.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/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 VŠZaSP értékelési jelentései 

https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/vyrocne-a-hodnotiace-spravy 
b) A VŠZaSP diplomások foglalkoztatása 

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

c) A VŠZaSP végzősök munkáltatói értékelései 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/HodnoteniaabsolventovVZaSPichzam 
estnvatemi.pdf 

d) A Szlovák Szociálpolitikai Kamara véleménye. Szociális munkások a VŠZaSP szociális 
munka tanulmányi programjáról 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/StanoviskoSlovenskejkomorysoc.prac 
ovnkovaasistentovsoc.prce.pdf 

e) A Szociális Munkát Oktatók Szövetségének véleménye a VŠZaSP 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 VŠZaSP 
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 VŠZaSP-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/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/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/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/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.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/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.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 VŠZaSP 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 VŠZaSP-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 VŠZaSP programtanácsa 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/xytattarokovacporiadokProgramovejra 
dyVZaSP.pdf 

b) A VŠZaSP tudományos szenátusa 
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat 

c) A VŠZaSP 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 VŠZaSP-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 VŠZaSP tudományos 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/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/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.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/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/Urenieadruhyperiodickchhodnotiacichsprvaplnovancykly1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokolskhovzdelvania.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/userfiles/INFOPORTAL/xytattRadyVZaSPprevntornsystmzabezpeovaniakvalityvysokokolskhovzdelvania1.pdf
https://www.vssvalzbety.sk/o-nas/organy-vs/akademicky-senat
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c) A VŠZaSP 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 VŠZaSP-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 VŠZaSP 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 VŠZaSP 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 VŠZaSP programtanácsának üléseinek jegyzőkönyvei 
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 VŠZaSP 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 
mplementation-draft1.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 VŠZaSP-nél 
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/INFOPORTAL/Externposudzovaniekvalityvysokokols 
khovzdelvania.pdf 
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