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PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁST HIRDET 2010/2011 TANÉVRE 
 
1. Alapképzéseinkre: 

TANÍTÓ, csak nappali tagozaton 
 pótalkalmassági vizsga: 2010. aug. 19-én 

 
ÓVODAPEDAGÓGUS, csak levelező tagozaton  

(A SZIE PK Jászberénybe kihelyezett képzése) Jelentkezési hely:SZIE PK Szarvas  
pótalkalmassági vizsga: 2010. aug.23. Szarvas 

 
ANDRAGÓGIA, SZOCIÁLIS MUNKA, INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS  

nappali és levelező tagozaton is, költségtérítéses formában 
A költségtérítés összege nappali tagozaton minden szakon 77.000 Ft./félév,  
levelező tagozaton a szociális munka szakon 122. 700 Ft/félév, a többi szakon 116.000Ft/fé  
 
2. Felsőfokú szakképzéseinkre nappali és levelező tagozaton költségtérítéses formában  

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ,  IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER 
 

3. Felsőfokú szakképzésekre levelező tagozaton költségtérítéses formában: 
 IFJUSÁGSEGÍTŐ,  INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR,  

TELEVÍZIÓ MŰSORGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS,  WEB PROGRAMOZÓ        
A felsőfokú szakképzések költségtérítés összege 78.000 Ft/félév 
A pótfelvételi eljárásban egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni a SZIE ABK 
Tanulmányi Osztályán beszerezhető jelentkezési lapon postai úton, vagy elektronikus úton, a 
www.felvi.hu honlapon. Jelentkezhetnek, akik ebben az évben sehová nem nyertek felvételt, 
ill. nem adtak be felvételi kérelmet 
Felvételt nyerhetnek alapképzésben a 200 pontot, felsőfokú szakképzésben a 140 pontot 
elérők! 
 

A jelentkezési határidő: 2010. aug. 10. 
Érdeklődni lehet:SZIE ABK Tanulmányi Osztályán 

telefon: 06-57-502-445  
 
Részletes tájékoztatót találhatnak a SZIE ABK honlapján:  www.abk.szie.hu   
 
 
Az Alföld társadalmi fejlesztésének motorja lehet: 
 

Vidékfejlesztő szociális munka képzés 
 
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara és az Agrária-Apure 
Vidékfejlesztő Egyesület közös TAMOP pályázatára bólintottak rá a nyáron az NFÜ 
bírálói. A siker kulcsa a szociális és a vidékfejlesztő képzés összekapcsolásának 
modellértékű elgondolása. A pályázat megvalósítása elkezdődött. 
,,Olyan nemzedékre van szükségünk, amely a megváltozott gazdasági helyzetben is szilárdan 
állja meg a helyét, foglalkozási körében végrehajtja a viszonyok és  a gazdasági érdekek által 
megkívánt változtatásokat, s akkor sem esik kétségbe, ha a viszonyok hatása alatt más 
foglalkozási ágra kell áttérnie.” Ez a gondolat akár napjaink értelmiségi beszélgetéseiben is 

http://www.felvi.hu
http://www.abk.szie.hu


elhangozhatna, de mindezt Klebersberg Kunó, egykori vallás–és közoktatási miniszter írta 
közel 80 évvel ezelőtt – hangsúlyozza a pályázat egyik kulcsembere Dr. Khademi-Vidra 
Anikó egyetemi docens, andragógus. 
Ahhoz, hogy egy ,,nemzedék” szemléletváltását segítsük változtatni kell a hagyományos 
képzések üzenetén is.  A szociális munka képzés eddig többnyire a leszakadó csoportok 
érdekképviseletét ellátó szakmaként definiálta magát, ebben a képzési modellben azonban a 
térségi, közösségi érdekképviselet lesz a kulcsszó. A hagyományos segítés eszközei mellett a 
vidéki társadalom fejlesztésének tudástára is szerepel a tananyagban.  

Középosztály-menedzser 
Különösen a gazdasági válságok idején nem elhanyagolható szempont a vidékfejlesztő 
szociális munka preventív jellege. Ez a tudáscsomag, tudástípus képes fokozni a közösségek, 
helyi társadalmak megtartó erejét, erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti 
szolidaritást. Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi 
szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket. Természetesen hozzátartozik a képhez 
az is, hogy a vidékfejlesztési szociális munka nemcsak a sérülékeny csoportokkal foglalkozik, 
hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi  közösségek (középosztály) fejlesztésével is. 
Tulajdonképpen ez a (pedagógiai vagy életvezetési) reaktiváció kérdése, amely a vidéki 
térségek számára létfontosságú – teszi hozzá Dr. Barkó Endre, az intézmény dékánja. 
A pályázatban vállalt modulok, tömbszemináriumok segítik azt, hogy érzékenyítsük a helyi 
szakembereket ahhoz, hogy képesek legyenek a vidék problémáit együttesen (fejlesztői és 
segítő szemmel) kezelni. A vidékfejlesztő szociális munkát tehát lehet önálló szakmaként és 
interdiszciplináris területként is értelmezni – mondja Dr. Szarvák Tibor szociológus, 
tanszékvezető. 

A szűkebb régió vidékfejlesztési tudásközpontja 
Minden felsőoktatási elképzelés, szakfejlesztés akkor hatékony, ha be tudja vonni, meg tudja 
szólítani a térség gyakorlati szereplőit. Úgy gondoljuk, hogy a Bali István vezette Agrár és 
Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének szemlélete, 
tevékenysége, hazai és külföldi kapcsolatrendszere garantálja azt, hogy már ettől a tanévtől 
emeljük és szélesítsük a felsőoktatási képzések színvonalát; kínálatát. A tervek szerint 
hamarosan indul a vidékfejlesztési szociális munka képzés, mint specializáció, illetve a már 
diplomások számára az ingyenes szakirányú továbbképzés.  

Pótfelvételi 
Az új képzést azokkal tudjuk kipróbálni, akik a Kar hallgatói. Így kérjük, ha már van 
diplomája, vagy még először lépi át a felsőoktatás kapuját és karrierjében fontos a 
vidékfejlesztés és a társadalom (szociális munka, andragógia, tanítóképzés és a könyvtár 
informatika), jelentkezzen a SZIE ABK alapképzéseire! A költségtérítéses felsőoktatás 
világában most most egyet fizet, kettőt kap! Éljen a lehetőséggel, jöjjön Jászberénybe 
tanulni!   
Információk: www.abk.szie.hu http://szocped.abk.szie.hu/; illetve 57/502-411; 57-502-457 
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