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Csak tudnám, hogyan csináljam!
Követelmények
• 14 óra előadás + 14 óra szeminárium
• Hiányzás: max. 15% ( 2 alkalom)
• Félévközi ellenőrzések: 

• órai egyéni / kiscsoportos feladatok
• beadandó feladatok

• Ajánlott irodalom:
Rétallérné dr. Görbe Éva (2009) TANULÁS FELSŐFOKON. TANULÁSMÓDSZERTAN. 
Kísérleti jegyzet. Kiadó: Általános Vállalkozási Főiskola



Csak tudnám, hogyan csináljam! 
Tematika

Előadás
1. A felsőoktatási képzés általános jellemzői. 

Óratípusok, beszámolók, vizsgák.
2. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási 

motiváció 
3. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási stílus 
4. Tanulásmódszertani önismeret: tanulási stratégiák 
5. Tanulási technikák, módszerek: olvasás 
6. Tanulási technikák, módszerek: tanulás 

tankönyvből
7. Tanulási technikák, módszerek: jegyzetelés, 

vázlatkészítés

Szeminárium

1. Vizsgakérdések típusai
2. Motivációs leltár
3. Tanulási stílus diagnózis
4. Szövegértési gyakorlatok
5. Figyelemjavító gyakorlatok
6. Képemlékek-emlékképek
7. Koncentrációs gyakorlatok



Csak tudnám, hogyan csináljam! 
Tematika

Előadás
8. Forrásalapú tanulás: könyvtárhasználat 
9. Forrásalapú tanulás: internet használat 
10. Dolgozatírás, kérdéstípusok
11. Vizsgákra készülés, vizsgák teljesítése 
12. Kiselőadások, prezentációk 
13. Tanulási szokások alakítása: optimális külső és 

belső feltételek
14. Tanulási szokások alakítása: időgazdálkodás

Szeminárium
8. Problémamegoldó feladatok
9. Kombinációs készséget 

fejlesztő logikai feladatok
10. Perifériás látás fejlesztése
11. A fixációszélesség növelése
12. Ritmikus szemmozgás
13. Gyakorlat a tanulási 

szokások megfigyelésére, 
tudatosítására

14. Új tanulási szokások 
kialakítása



Egyetemi képzés sajátosságai

• 2 félév: őszi, tavaszi szemeszter

• Félév: 
• Regisztrációs időszak (1-2 hét)
• Szorgalmi időszak (14 hét)
• Vizsgaidőszak (7 hét)

• Beiratkozás, kurzusfelvétel
• Szigorú határidők
• Hallgató saját felelőssége
• Kreditrendszer – egyéni tanrend



HONLAP – Tanulmányi Csoport





Orientációs kisokos



Mintatanterv  - kezdés éve szerint!



Tanterv

• Egymásra épülő tantárgyak
• Tantárgy felvételének feltétele

• párhuzamos
• teljesített

• Csúszás lehetséges – kreditrendszer
! Óraütközések lehetségesek

Mintatanterv szerint haladók előnyt élveznek



Tantárgyak

• Kötelező tárgyak
• Kritérium követelmények
(0 kredit, csak aláírás; pl. testnevelés, nyári szakmai gyakorlat)

• Választható tárgyak (kreditek 20%-a)
• Kötelezően választható (elektív) – 15%
• Szabadon választható (fakultatív) – 5%



Információ-mozaik tanévkezdéshez
https://aok.pte.hu/docs/th/file/2019-2020/INFO_HUN_GYSZ_2019.pdf













Óratípusok

• Előadás – részvétel szabályozása (ált. 25% hiányzás)
• Szeminárium – 15% hiányzás
• Gyakorlat – 15% hiányzás

• Tréning – készségfejlesztés, élmény-alapú tanulás

• Konzultáció – pl. TDK munka, szakdolgozat készítése



Számonkérések
• (Fél)évközi jeggyel záródó tárgyak (zh, prezentáció, beadandó feladat, 

jegyzőkönyv)
• Vizsgával záródó tárgyak (szóbeli, írásbeli)

• Kollokvium
• Szigorlat
• Több időpont – hallgató osztja be a vizsgák időpontját
• Sok tantárgy – szorgalmi időszakban nincs folyamatos számonkérés, hallgató 

felelőssége!

• Javítóvizsga (A, B, C vizsga, D – dékáni méltányossági)
• Vizsgakurzus


