
 
 

 
 
 
 
 

 
Ha Önnek fontos a hatékonyság, a pénztárca, így a családbarát települési 
környezet és a minőségi képzés.   
Továbbra is: tanuljon többet, utazzon kevesebbet! Jöjjön hozzánk tanulni! 

 
Miért adjon bizalmat a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti 

Karának ? 
• mert gyakorlatorientált képzést biztosít; 
• mert a globális világban képes lesz a társadalmi jelenségek átlátására; 
• mert megtanul projektet, pályázatot írni és menedzselni, közösségek és egyének 

gondjait kezelni, orvosolni,  
• mert részt tud venni országos és nemzetközi mozgalmakban, együttműködésekben, 

pályázatokban, 
• mert az interaktív tanár-hallgatói kapcsolatok, a lemaradóknak, illetve az új 

belépőknek szóló tutori/mentori segítség és a szakmához kapcsolódó hallgatói 
munkalehetőségek segíthetik azt, hogy a jászberényi szakválasztás mindenkinek siker 
legyen a Master szakok és a munka világa irányába. 

 
És a fentieken túl 

• intézményünk lehetőséget biztosít a képzéshez kapcsolódó külső 
projektekben való részvételre. 

• Nemcsak szakmai tapasztalatai növekednek, hanem tandíját saját 
maga is fizetheti, sőt projektjeink, pályázataink hallgatói 
munkahelyet jelenthetnek már diploma előtt. 

 
Érdemes tudni! 
SZIE ABK Tanulmányi Osztálya (5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. Tel.: 06-57-502-411). 
Elektronikus jelentkezésre a www.felvi.hu honlapon van lehetőség. A jelentkezési határidő: 
2010. február 15.  
További részletes tájékoztatót, telefonos és emailes elérhetőségeket találhatnak a SZIE ABK 
honlapján: www.abk.szie.hu.   
Fontos email címek  
Dr. Szarvák Tibor tanszékvezető (Ba/Bsc)   Szarvak.Tibor@abk.szie.hu  
Hartyáni- de Dubois Krisztián (FSZ – OKJ)   kriszhartyani@gmail.com 
Terjék Lászlóné /tanulmányi osztályvezető/           Terjek.Laszlone@abk.szie.hu  

 
Jászberény, 2009. február 2. 

Dr. Szarvák Tibor s.k 
tanszékvezető, egyetemi docens 
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3 hallgatói vélemény a szociális munka szakról, a jászberényi képzésről 
 

Kun Péter László, 2009-ben végzett 
szociálpedagógus, frissen felvett 

szociálpolitikus MA szakos 
 
,,Középiskolásként még csak azt tudtam, 
hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. 
Érteni akartam, mi- miért- hogyan történik 
a társadalomban. A SZIE Alkalmazott 
Bölcsészeti Karának szociálpedagógia 
képzése nemcsak ezt, hanem sokkal többet 
is adott - rálátást, összefüggéseket, a 
szomszédsági mikrocsoportoktól az 
össztársadalmi szolidaritásig. Államvizsga, 
31 tétel? Elsőben még a kérdést sem 
értettem.  Negyedévben már örök élmény 
volt a felkészülés, a tanulás, az értelmezés, 
a töprengés - és az összefüggések 
felfedezése, mint ajándék. Június 11-én 
diplomás ember lettem. Ezt egyaránt 
köszönhetem az egyéni érdeklődésemnek, a 
kiváló oktatóknak, a családias tanszéknek - 
és Jászberény egyedi hangulatának. 
Jászberényre is érvényes a Szent István 
Egyetem mottója: "Tudománnyal a vidék 
felemelkedéséért".  

Nádudvari István 2010-ben végzett 
szociális munkás hallgató 

 
,,A  jászberényi főiskola volt hallgatójaként 
némi nosztalgiával léptem át ismételten a 
"küszöböt", de már mást találtam ott, mint 
amit otthagytam. Nemcsak más tanárokkal, 
más előadókkal találkoztam, hanem 
szemlélettel is. Mind a világról, mind a 
szakmáról.  
Arról a szakmáról, ami még ma is időnként 
úgy tűnik, hogy keresi a helyét, de inkább 
"őt" keresik azt hiszem.  
Egy olyan szakmát, szakembert, aki a 
mindennapi kihívásoknak a pályán eleget 
tud, és mer is tenni. Ehhez már némi 
önállóság, bátorság is szükséges, hogy a 
megfelelő érdek-és szükséglet képviseletet 
fel tudja vállalni az ember mind az egyén, 
mind egy adott közösség élén. 
Úgy érzem hogy lassan kikerülve az 
,,iskolapadból”, innovatív szemlélettel teli 
tarisznyával bátran nekivághatok ennek a 
nehéz, ámde  csodálatos útnak, amit úgy 
hívnak: foglalkozása  szociális munkás.

 
Bakosi Tamás II. szociális munkás hallgató 
,,Hangulatos Campus, barátságos környezettel egy gyönyörű városban, a Jászság szívében. 
Közvetlen kapcsolat a hallgatókkal, az oktatókkal, mely segíti a közös projektek, kutatások, 
rendezvények, bulik sikerét. Felszerelt előadók, kiválóan képzett oktatógárda, sokféleségre 
nyitott hallgatóság. Külföldi kapcsolatok általi tapasztalatcsere, utazások, csereprogramok. A 
Szent István Egyetem által biztosított kiváló minőség, univerzitás, a diplomám jó 
versenyképessége a munkaerőpiacon, gyakorlatorientált képzés! Életre szóló barátságok, 
kapcsolatok, tapasztalatok, élmények. Számomra ezeket jelenti a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Bölcsészeti Kara.” 
 
BA képzéseink listája 
 
Szociális munka szak 

- 7 féléves képzés, nappali és levelező tagozaton – 
Andragógia szak 

- 6 féléves képzés, nappali és levelező tagozaton – 
Informatikus könyvtáros 

- 6 féléves képzés, nappali és levelező tagozaton – 
Tanító 

- 8 féléves képzés, nappali tagozaton – 



Felsőfokú szakképzés 
 
A képzések az ún. felsőfokú szakképzés (FSZ) struktúrában valósul meg. Ez a képzési modell 
a hazai felsőoktatás része. Elvégzése felsőfokú szakképesítést ad és egyes alapszakokra is 
továbblépést biztosít.  
A négy féléves, állami finanszírozású, levelező tagozaton induló képzés felvételhez szükséges 
előképzettsége a középiskolai érettségi bizonyítvány.  
 
IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER 
 
A térség turisztikai fejlesztési igényeire reflektál az alábbi állami finanszírozású, 
levelező formában megszervezett, 4 féléves képzés, amely felsőfokú 
szakképesítést ad. 
 
A félévek során megtanulhatja a szakma alapjait, amely jó belépő lehet mind a 
munkaerőpiacra, mind az alapszakokra. A képzésünkben a turisztikai animátor és a 
hagyomány-alapú turizmus specializáció ritka a képzési palettán, amit hazánk idegenforgalmi 
régiói mellett más területek munkaerőpiacai is értékelnek.  
Αz idegenforgalmi képzésben az idegen nyelv tanítására is hangsúlyt helyezünk és otthonosan 
fog mozogni a turizmus és a menedzsmenttudományokat érintő témakörökben is. 
Az idegenforgalmi szakmenedzser munkája során elemző; értékelő, szervező és ellenőrző 
tevékenységet végez. De feladata lehet a közkapcsolat-építés; a humán menedzseri munka és 
a vállalkozásfejlesztés is. 
Az idegenforgalmi szakmenedzser képzésünkben két fontos képességet (kreativitás és 
gyakorlatorientáltság) fejleszt. Ennek érdekében a végzett hallgatóknak rendelkezniük kell 
általános vállalkozási, gazdasági, (főként kisvállalkozási) jogi, kommunikációs, pszichológiai, 
számítástechnikai, számviteli és adminisztrációs, pénzügyi és adózási, humán, szociológiai-
pszichológiai, valamint innovációs, marketing, közkapcsolat-építési ismeretekkel, 
készségekkel. Mindezek mellett fontos szerepet kap a képzés során az idegen nyelv oktatása 
és a két specializáció is. 
 
Miért ajánljuk a SZIE ABK idegenforgalmi szakmenedzser FSZ képzését? 
 
Hazánkban a turizmus kiemelten egyre fontosabb ágazattá válik. Az idegenforgalmi kínálat 
résztvevői számára vonzó perspektívát jelenthet, javul a turisztikai vállalkozások rentabilitása 
és versenyképessége, a minőség-orientált, hosszútávú profit-érdekeltség szemléletmód lehet a 
meghatározó. 
 
Az idegenforgalmi kínálat bővítése érdekében történt fejlesztések a közeljövőben várhatóan 
megváltoztathatják a lakosság szemléletét is. A turisztikai kereslet bővülésével a lakosság 
életminősége jelentősen javulhat, az önbecsülés, a térséghez való kapcsolódás is erősödhet.  
 



REKLÁMSZERVEZŐ SZAKMENEDZSER / KERESKEDELMI SZAKMENEDZSER 
 
A képzés célja, hogy a hallgatók az általános piaci, gazdasági, jogi, pszichológiai és 
kommunikációs ismereteken túlmenően elsajátítsák a kereskedelem /gazdaság speciális 
ismeretanyagát. A hallgatók a képzés során megismerik a kereskedelmi - marketing 
folyamatokat, az arra ható tényezőket, a kereskedelmi ágazat mikro- és makrogazdasági 
összefüggéseit. Megszerzett tudásuk, elsajátított képességeik alapján képesek a felsővezető 
munkáját a döntés-előkészítéssel aktívan segíteni.  
 
A felsőfokú szakképzettséggel rendelkező reklámszervező és kereskedelmi szakmenedzser 
szolgáltató vállalkozásokban, termelővállalatok kereskedelmi, anyaggazdálkodási 
részlegeiben vezetői, nagyobb vállalkozásoknál (áruház, üzletlánc stb.) középvezetői és a 
felsővezetők mellett reklám-marketing szakreferensi tevékenységet folytat. 
 
AUDIOVIZUÁLIS SZAKASSZISZTENS (Tisza Mozival közösen, pótfelvételi kampány 
idején) / INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR (Aktív Rádióval közös) 
 
Ezen felsőfokú szakképzés segítségével a települési humán közszolgáltatások minőségi 
fejlesztését érhetjük el.  A települési terek újra az életfeladatokra való felkészítés eszközévé 
válnak, megteremtve a lehetőségét a települési szocializáció betetőződésének. Ennek 
érdekében indítja el a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara a mozgóképgyártó 
szakasszisztens képzést. Kezdje a kommunikációs ismereteket nálunk. 
 
Elhelyezkedési lehetőségek: 
- a mozgóképes szakmák intézményi hálózatában (mozik; gyártás, terjesztés, műsorszervezés) 
- a filmkészítés gyakorlati területein (helyi televíziók, mozgóképkészítő vállalkozások, 
reklámcégek, designcégek, kulturális szolgáltatások) 
- a médiában (elektronikus és online sajtó; kulturális újságírás, kiadványszerkesztés, 
multimédiafejlesztés) 
 
 
IFJÚSÁGSEGÍTŐ    
 
A vidéki térségek szolgáltatásainak humán erőforrás-fejlesztése érdekében indítja el a Szent 
István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara az ifjúságsegítő képzést. A négy féléves, állami 
finanszírozású, levelező tagozaton induló képzés felvételhez szükséges előképzettség a 
középiskolai érettségi bizonyítvány.  
A felsőfokú szakképesítéssel rendelkező „ifjúságsegítő” főként az ifjúságot érintő segítő 
tevékenységet folytathat.  
Munkája során: 

• Fejlesztő, támogató tevékenység végzése 
• A szociális segítség alapfeladatinak ellátása 
• Információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenység végzése 
• A fiatalok társadalmi részvételének, közösségi aktivitásának fejlesztése 
• A fiatalokat célzó szolgáltatások együttműködésében való közreműködés 
• Adminisztrációs és dokumentációs tevékenységek végzése. 



 

Az ifjúságsegítő FSZ képzés ahhoz segíti hozzá a résztvevőket, hogy növelni tudják egy 
település, egy közösség társadalmi versenyképességét egy olyan korban, ahol az egyik 
legfontosabb kérdés a hatékonyság. Mindezek mellett fontos szerepet kap a képzés során az 
idegen nyelv oktatása is.  
 
Érdemes tudni! 
 
SZIE ABK Tanulmányi Osztálya (5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. Tel.: 06-57-502-411). 
Elektronikus jelentkezésre a www.felvi.hu honlapon van lehetőség. A jelentkezési határidő: 
2010. február 15.  
További részletes tájékoztatót, telefonos és emailes elérhetőségeket találhatnak a SZIE ABK 
honlapján: www.abk.szie.hu.   
 
 
Fontos email címek – Érdeklődni lehet: 
Dr. Szarvák Tibor  (BA szakok)    Szarvak.Tibor@abk.szie.hu  
Tasi István /képzésszervező/      Tasi.Istvan@abk.szie.hu  
Terjék Lászlóné /tanulmányi osztályvezető/           Terjek.Laszlone@abk.szie.hu 
Hartyáni- de Dubois Krisztián /felnőttképzési szakértő/  kriszhartyani@gmail.com   
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