Tudáshíd a sikerhez

NJE PK
A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának kiadványa

100 ÉVE GARANCIA A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

NJE: az alkalmazott
tudományok egyeteme
Az egyetem profilja
A Neumann János Egyetem, alkalmazott tudományok egyeteme, vagyis a célja nem a száraz elmélet, de nem is csupán
gyakorlati ismeretek átadása, hanem a gyakorlatban jól
alkalmazható, időtálló ismereteké. Célunk, hogy az alföldi
térség vezető egyeteme legyünk, és országos szinten is versenyképes diplomát adjunk az itt tanulóknak.

Neumann János
Neumann János (1903 – 1957) matematikus, az első digitális
számítógép egyik megalkotója. A játékelmélet megalapozása
révén a közgazdaságtan, pszichológia, szociológia, politológia,
evolúciókutatás területén is alkalmazzák felfedezéseit. A Financial Times 1999-ben az évszázad embere címet adta neki.

Képzési formák
Több szinten és formában lehet megkezdeni a tanulmányokat. Az alapképzések mellett mesterképzésre, partnerségi
képzésre, felsőoktatási szakképzésekre és szakirányú továbbképzésekre is lehetőség van. Tájékozódj ezekről a magazinban és a honlapunkon! Ott csatlakozol be a felsőoktatásba, ahol a legjobb neked.

A hallgató az érték
A hallgató egyetemünk legnagyobb értéke. Az itt végzettek
szakmai felkészültsége, személyes adottságai biztosítják
egyetemünk jó hírét. Éppen ezért fontos, hogy szakmailag
és emberileg is segítsük a majdani előmeneteledet, tanulmányaidat, a munkába állásodat.
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Rektori köszöntő
A kecskeméti székhelyű Neumann János Egyetem a magyar
felsőoktatás egyik fiatal intézménye, jogelőd intézményei
azonban komoly múltra és szép
hagyományokra
tekinthetnek
vissza. Intézményünk 2016-ban
alkalmazott tudományok egyeteme címet kapott, majd
az elmúlt évek során több mint négyezer hallgatójával,
a műszaki, informatikai, gazdaságtudományi, agrártudományi és neveléstudományi területeken kínált képzéseivel, illetve kutatási és innovációs teljesítményével,
kiterjedt vállalati és intézményi kapcsolatrendszerével
a térség meghatározó felsőoktatási intézményévé vált.
A kecskeméti egyetem soha nem látott fejlődés előtt
áll: a rövidesen elkészülő új campus épülete valóban modern, 21. századi oktatási körülményeket teremt leendő
hallgatóink számára. De már most is szélesebb képzési
kínálat, új alapszakok és mesterszakok, valamint ösztöndíj lehetőségek várják az érdeklődőket. Aki az új, alkalmazott tudományok egyetemére adja be jelentkezését,
biztos lehet benne, hogy az itt elsajátított ismereteket,
az itt megszerzett kompetenciákat – akár a duális képzés
lehetőségeit is kiaknázva – a gyakorlatban is megtapasztalhatja és eredményesen alkalmazhatja majd.
Hallgatóink számára a Kecskemét által nyújtott gazdag kulturális, szabadidős és sportolási lehetőségek
tehetik még színesebbé az egyetemi éveket, a város
dinamikus fejlődése pedig számos munkalehetőséget
kínál végzett hallgatóink számára.
Oktatóink, munkatársaink felkészültsége, elkötelezettsége és segítőkészsége, gazdag vállalati és szakmai
kapcsolatrendszerünk, valamint a hallgatói szolgáltatások széles skálája intézményünk minőségpolitikájának
meghatározó részét képezik. Mert célunk, hogy minél
jobb tanulási környezetben, minél felkészültebb és sikeresebb szakemberek végezzenek egyetemünkön.
Kívánom, hogy a sikeres felvételi után felejthetetlen
és tartalmas éveket töltsön el nálunk!

Dr. Fülöp Tamás rektor

Dékáni köszöntő
Az immár egy évszázados múlttal rendelkező kecskeméti pedagógusképzést a hagyományok tisztelete és a folyamatos megújulás
képessége jellemzi. A dinamikusan fejlődő
Kecskemét központjában található a Pedagógusképző Karnak otthont adó, impozáns épületegyüttes. Felújított épületeivel, modern oktatási infrastruktúrájával és gondozott, parkosított belső udvarával,
karunk vonzó környezetet biztosít hallgatói számára.
A társadalmi és munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően megújított, színvonalas és gyakorlatorientált képzéseink sorában megtalálható a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a
tanító, valamint közösségszervezés alapképzési szak. Az elmúlt évek
során, karunkon mind hangsúlyosabb szerephez jutott a felnőttképzés és a pedagógus–továbbképzés is.
A színvonalas gyakorlati képzés szakmai hátterét az egyetem gyakorló iskolája és óvodája, valamint kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerünk biztosítja.
A kar elkötelezett és felkészült oktatói, munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az itt képesítést szerzett hallgatók megfelelő
kompetenciákkal, modern tudással birtokukban léphessenek ki a
munka világába, és tölthessék be felelősségteljes hivatásukat.
Tudományos rendezvényeink, hangversenyeink, képzőművészeti
kiállításaink a szélesebb közvélemény számára is nyitottak; szakmai,
tudományos-ismeretterjesztő programjaink révén a társintézményekkel, Kecskemét városával és intézményeivel való kapcsolatunk
erősítésére törekszünk.
Hallgatóink számára az egyéni képességek kibontakoztatásának, a tehetséggondozásnak számos formája biztosított. A zene, a képzőművészet vagy a sport iránt érdeklődők, az ének-zene, a vizuális nevelés vagy
a testnevelés műveltségterületi képzés keretében bontakoztathatják
ki tehetségüket. Nagy hagyományokkal és országosan is kiemelkedő
eredményekkel rendelkező tehetséggondozási programok – tudományos diákkör, bábszakkör, drámaszakkör, énekkar, diáksport-egyesület
– nyújtanak lehetőséget a tevékeny és sikeres önképzésre.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem, kövesse honlapunkat, látogasson el hozzánk, hogy személyesen is megtapasztalhassa
szakmai közösségünk eredményeit, és bepillantást nyerjen ennek a
csodálatos hivatásnak a szépségeibe!

Dr. Rigó Róbert dékán
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Jó időben, jó helyen
Az egyetem falain túl
A Kecskeméten frissen átalakuló, új lendületet hozó gazdasági képzések kedvező külső környezetben várják hallgatóikat, akik könnyen és gyorsan beírhatják magukat ebbe a
sikersztoriba.
A tapasztalt egyetemi hallgatók tudják, milyen fontos a színvonalas, modern oktatás és a sokszínű hallgató közösség mellett
az is, hogy az egyetemet magába foglaló település kellemes és
perspektivikus hely legyen.
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Első pillantásra egy többmilliós nagyváros tökéletes helynek
tűnhet az egyetemi évek eltöltésére, mégis azt látjuk, akár európai, akár tengerentúli országokat nézünk meg, hogy mindenütt szép számmal akadnak patinás és fontos egyetemi központok kisebb városokban is.
Az ilyen emberi léptékű városokban a hallgatók nem vesznek
el a tömegben, hanem fontos és megbecsült részévé válnak
a helyi közösségnek. Az élhetőbb környezet, sok zöldterület,
jobb levegő, nyugodtabb légkör, kevesebb pörgés és rohanás
összességében jobb életminőséget jelent, a kevésbé komplikált és időigényes közlekedés és a megélhetés általában vis�szafogottabb költségei is sokakat vonzanak.
A kisebb városokkal szemben hangoztatott gyakori ellenérv,
hogy itt szűkösebbek a tanulás melletti és a hosszabb távú
karrierépítés lehetőségei. Szerencsére vannak kivételek, és
örömmel mondhatjuk, hogy Kecskemét közéjük tartozik. Aki

mostanában kezdi tanulmányait egyetemünkön, jó időben
van jó helyen!
Bács-Kiskun az egyik legdinamikusabban fejlődő megyénk: az
elmúlt tíz év során másfélszeresére nőtt a GDP-je – pedig ezekben a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság évei is benne voltak.
Az autóipar természetesen hatalmas szerepet játszik ebben a
kivételesen jó teljesítményben, de a feldolgozóipar más területei is bőven hozzáteszik a magukét. Hogy miért lehet ez érdekes egy egyetemista számára? Mert a gyarapodó, fejlődő városok mágnesként vonzzák az új, érdekes és lendületes dolgokat,
legyen szó zenéről, képzőművészetről, oktatásról vagy vállalkozásokról. Aminek egy része az egyetemi éveket gazdagítja, más
része viszont a jövőt alapozhatja meg. Az újonnan betelepülő
vagy bővülő cégeknek ugyanis nagy szüksége van jól képzett
szakemberekre, a gyakornoki szinttől a vezérigazgatóig. Aki szívesen tervezne hosszú távon is ebben a megyében, annak a
következő években biztosan jó lehetőségei adódnak.
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Havi rendszeres jövedelem + Tanítói diploma
+ Nagyobb szakmai gyakorlat + Biztos állás =

Partnerségi képzés
A karunk országosan egyedülálló kezdeményezésre vállalkozott 2019 szeptemberétől azzal, hogy elindította a
partnerségi tanító képzést. A Neumann János Egyetem
Pedagógusképző Kara együttműködési megállapodást
kötött a Ceglédi, a Kecskeméti és a Szolnoki Tankerületi
Központokkal. Ez az együttműködés lehetővé teszi a tanító szakos hallgatóink számára, hogy az egyetemen a
tanítói hivatásukhoz szükséges ismeretek megszerzése
mellett félállásban pedagógiai asszisztensi munkakörben
dolgozzanak egy iskolában (havi bruttó 100 000 Ft jövedelemért), ezzel nagyobb gyakorlati tapasztalatot szerezhessenek és tanulmányaik befejezését követően biztos
munkahelyük legyen a lakóhelyük közelében.
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A tanulmányi kötelezettségeiket a hallgatók a hét három
napján teljesítik (hétfő, kedd, szerda) a Pedagógusképző
Karon és két napot dolgoznak (csütörtök, péntek) pedagógiai asszisztensként az adott tankerületben. Ez intenzívebb terhelést jelent a hallgatók számára, ugyanakkor
számos előnyt is biztosít.
Évek óta dolgozunk ezen a képzési formán, a Pedagógusképző Kar vezetése szerint ez anyagilag és szakmailag is
nagy lehetőség az elkötelezett, tanítói hivatást választó
hallgatóink számára. Terveink szerint 2020 szeptemberétől az óvodapedagógus szakon is elindítjuk a partnerségi
képzést, hasonló feltételekkel.

Karunk elősegíti
a szakmai
kibontakozásodat
Miklós Noémi vagyok, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán, tanító szakon végeztem 2019-ben. Jelenleg
az egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában
tanítok alsó- és felső tagozaton, mindemellett pedagógia
szakon mesterképzésben veszek részt a Szegedi Tudományegyetemen.
– A kar oktatói segítőkészek, közvetlenek, szakmai felkészültségükkel támogatják, bátorítják a hallgatókat az előrelépésben. Az
ide érkező hallgatókat számos lehetőség várja a tanuláson kívül.
Ezek közül az Erasmus-os külföldi kapcsolatokat, kulturális programokon való részvételeket, versenyzési lehetőségeket, műveltségterületi kirándulásokat, határon túli kutatómunkákat emelem ki. Az
itt tanultaknak és a tanári támogatásnak köszönhetem a Tudományos
Diákköri Konferencia helyi fordulóján, majd az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezésemet. Az itt töltött éveim alatt, tanáraimnak köszönhetően több publikáció
írásába is becsatlakozhattam.

Szeidl Veronika levelező tagozat, óvodapedagógus, majd tanító szakos hallgató: – A pedagógusképző kar jelentette számomra a
béke szigetét. Levelezős hallgatóként volt olyan időszak, hogy munka
mellett tanultam, időközben volt hogy három gyerek mellett. Mindig
szívesen és nagy örömmel jöttem Kecskemétre. Van összehasonlítási alapom, és a budapesti főiskolákhoz képest sokkal családiasabb,
otthonosabb, barátságosabb intézmény. Úgy érzem, a német műveltségterület a legjobb választás volt számomra, ahol használható
tudást szereztem. Az OTDK-kon elért országos első és második hely
bizonyítja, hogy itt valóban megtaláltam a helyem.

7

Alapképzés

Csecsemő- és
kisgyermeknevelő szak
„A pedagógus pályán a legfontosabb az értő odafordulás, a
segíteni akarás, lehetővé tenni, hogy a gyermekek boldog és
biztonságos környezetben fejlődhessenek. Ezt csak hasonló
környezetben sajátíthatják el hallgatóink, ezért mi is erre
törekszünk minden nap.”
Dr. Neszt Judit adjunktus,
a Csecsemő- és Kisgyermeknevelő szak felelőse

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik
megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak
az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek
gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex
gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik
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birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a
kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.
Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére.

Alapképzés

Óvodapedagógus szak
Az óvodapedagógus BA alapszak 6 féléves képzése alapos felkészítéssel garantálja a
jól használható tudást a pályán. Az oktatás során a hallgatók megismerkedhetnek a
3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés, fejlesztés elméletével és gyakorlatával. Elsajátíthatják többek
között az óvodai nyelvi nevelés, játék, ének-zenei nevelés, környezeti nevelés, mozgás, vizuális nevelés módszertani fogásait is.
Óvodapedagógus végzettséggel azonnal munkába lehet
állni, a nálunk szerzett diplomát mindenhol elismeréssel és
örömmel fogadják nemzetközi szinten is. Aki szeretné, folytathatja tanulmányait elsősorban a neveléstudomány és
pszichológia területén.

„Kreatív gyerm
eket csak krea
tív pedagógus
Pedagógusképző
tud nevelni. A
Karon bátorítju
k hallgatóinkat
megőrizzék ny
itottságukat; ha
arra, hogy
bármilyen terü
felkelti az érde
leten valami
klődésüket, men
jenek utána. Se
hogy a gyerekek
gítünk abban,
kel együtt kreá
ljanak, variálja
dekesebb, izgalm
nak, minél érasabb dolgokat
találjanak ki, és
tegyék fel mag
minden nap
uknak a kérdés
t: Milyen csod
gyermekeimet
ákkal várom a
a bölcsődében/
óvodában/iskol
ában?”
Dr. Szinger Ve
ronika dékánh
főiskolai doce
elyettes,
ns, az Óvodape
dagógus szak
felelőse
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Alapképzés

Tanító szak
A tanító szakon olyan pedagógiai szakemberek képzése a cél, akik ismereteikre alapozva képesek ellátni az 1–4. osztályban minden, az 1–6. osztályban legalább egy
műveltségi terület oktatási-nevelési feladatait. Az oktatás során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével. A tanító
szakos hallgatóink fejlett kommunikációs képességgel, kellő önismerettel, átlagon felüli felelősségérzettel rendelkeznek. A szakon végzettek képesek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkeznek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti
toleranciával, egészséges életvitelükkel példát mutatnak.
A tanító szakon választható műveltségterületi modulok:
magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember
és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális nevelés,
informatika,
testnevelés és sport. A tanítóképzés részét képezi a
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„A legtöbb, amit gyermekeinknek
adhatunk: gyökerek és szárnyak.” –
mondja Goethe. A Pedagógusképző
Karon megszerezhető készségekkel
és sokoldalú tudással, a hagyományos és az újszerű pedagógiai utak
ötvözésével erre készítjük fel a jövő
generációinak alakítóit.”
Dr. Smuta Attila
tanszékvezető főiskolai tanár
(Művészeti és Anyanyelvi
Nevelési Tanszék)

Greksa Lilla, óvodapedagógus szakos
hallgató: – Kecskemét rendkívül barátságos város. Rengeteg család számára
biztosít otthont, így óriási a lehetőség
iskolán kívüli tapasztalatszerzésre. Rengeteg program közül választhatunk, melyek gyermekeknek, gyermekekről szólnak akár konferencia, akár szabadtéri
tevékenységek formájában. Az iskolai
képzés már a második félévben teret ad
a gyakorlati tapasztalatok gyarapítására. Gyakorlati feladatainkra széleskörűen és alaposan felkészítenek, emellett
tanáraink és a gyakorlatot segítő óvónőink segítségére bármikor számíthatunk.
Hallgatóként nem csupán pedagógussá
válunk, hanem megtanulunk megfelelő
segítséget nyújtani gyermekeknek, felnőtteknek. Megismerkedhetünk olyan
informatikai eszközökkel, szert tehetünk olyan pszichológiai, nyelvhasználati, testnevelői tudásra, melyeket nem
csupán a munka a világában, hanem
életünk mindennapjaiban is kamatoztathatunk: akár barátaink segítésére
vagy családunk támogatására.

Alapképzés

Közösségszervezés szak
A közösségszervezés BA alapszak a kultúra, közművelődés, ifjúságügy és felnőttképzés
területén új és hiánypótló képzés. Azok számára ajánljuk ezt a képzést, akik a kultúra
terjesztése, közösségszervezés, közösségfejlesztés, rendezvények szervezése, kulturális
tevékenységek végzése, ifjúsági közösségek és programok, ifjúságsegítés,
tréningek, képzések tartása iránt érdeklődnek, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre. A közösségszervező
szakember elsősorban a művelődési központokban (agórákban),
a művelődési házakban helyezkedhet el a közösségi művelődés
területén. Ezen túl vállalatoknál, civil szervezeteknél a rendezvényszervezés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén
közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori,
koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. A Kecskemét közelében épülő Nemzeti Művelődési Intézettel szoros kapcsolatban áll
az intézményünk, ahol szívesen fogadják a közösségszervező diplomával rendelkező fiatal szakembereket.
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Stefkó Adrienn Fanni, tanító szakos hallgató: – A kar önmagában tartalmazza azt a hallgató-központúságot, ami egy nyugodt, rugalmas, baráti légkört
eredményez. Önmagunkra találhatunk az olyan kurzusokon keresztül, amik
készségeinket fejlesztik, ezért már magabiztosan állunk a választható specializációk elé. A gyakorló intézményeknek köszönhetően betekintést kaphatunk majdani foglalkozásunkba, amit nem munkaként, hanem élményként
fogunk fel: pedagógusnak lenni öröm. Ezt az örömöt és pozitív hozzáállást
majd a mindennapokban is át tudjuk adni a jövő generációjának.
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GYAKORLATI KÉPZÉS
A Pedagógusképző Kar nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati képzésre. A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola mellett – mely egy iskolai és
két óvodai telephellyel rendelkezik–, az együttműködéseknek köszönhetően a város
több intézményében is szívesen fogadják hallgatóinkat. 2010-ben készült el a kar új oktatás-módszertani központja, amely szintén a gyakorlati képzést segíti. Az épületben a természettudományos képzés szolgálatában egy csillagvizsgálót is kialakított az Intézmény.

„A hasonló jellegű képzések közül a mi intézményünkben a legmagasabb a képzés gyakorlati részének aránya. Ennek biztosítására a
képzés elméleti részével szorosan együttműködő, azt kiegészítő Gyakorló Iskola és Óvoda
segíti a minél jobb felkészülést, az egyéni és
csoportos gyakorlási lehetőséget. Ezekben az
intézményekben nagy tapasztalattal és felkészültséggel, sokszor különleges tudással és
képzettséggel rendelkező tanítók és óvodapedagógusok várják a hallgatókat. A szakmai
alapok elsajátítása mellett lehetőségük van itt
korszerű, új módszerek kipróbálására, részt
vehetnek kutatásokban, módszertani projek
tekben. Végzett hallgatóink közül többen
kollégaként is visszatértek mind az elméleti,
mind a gyakorlati oktatásba.”
Kántor Judit mestertanár,
a gyakorlati képzés vezetője

14

Egyik kedvenc mémem átírt változatával köszöntöm a kecskeméti pedagógus hallgatókat: „Vigyázz! A tanítás egyéniséget okoz!” Ez a mondat a pedagógushivatás szépségét és kihívását
egyaránt tartalmazza. A sok és sokféle, kisebb és nagyobb gyermek megismerése, tanítása
izgalmas, érdekes, változatos pillanatokat tartogat ezen a pályán. Ugyanakkor felelősség
is, hiszen a ránk bízottakat neveljük, számukra példát mutatunk, formáljuk őket, s közben mi magunk is alakulunk, változunk. A Neumann János Egyetem Pedagógusképző
Karán a képzés célja a teljes ember formálása, s olyan pedagógusok pályára állítása, akik
ezzel a szemlélettel az egyéniséget tisztelik majdani tanítványaikban. S ha nem vigyáznak, ez Önökkel is így lesz, kedves Olvasók!
Dr. Szabó Ildikó főiskolai tanár,
a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda igazgatója

IDEGENNYELVI KÉPZÉSEK
ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

„Tíz-, de akár százezreket is megspórolhat az,
aki kihasználja az ingyenes lehetőségeket. Az
egyetemisták egy része csak halogatja a nyelvtanulást, mondván, hogy majd a záróvizsga
után jöhet a nyelvvizsga, de ezzel nemcsak
pénzt, hanem időt is veszít. Lehet, hogy éppen
így szalaszt el egy jó állást, mert nyelvvizsga
nélkül még nincs a kezében a diploma.”
Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva
tanszékvezető főiskolai tanár,
Idegennyelvi
és Továbbképzési Tanszék
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Az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék a Neumann János Egyetem valamennyi karán szaknyelvi órákat tart a hallgatók számára.
A Szaknyelv két féléves tárgy, melynek célja, hogy a hallgatók
leendő szakmájuk alapszókincsét megismerjék és tudjanak a
szakma alapvető problémáiról célnyelven kommunikálni. Az
első félévben általános szaknyelvi témákról olvasunk és beszélgetünk, a második félév speciális problémamegoldásra készíti
fel a hallgatókat szóban és írásban.
A Tanszék valamennyi karon hirdet nyelvvizsga előkészítő órákat, amelyeket azoknak a hallgatóknak ajánlunk, akik még nem
rendelkeznek a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával.
Külön szóbeli és írásbeli vizsgafelkészítő kurzusokat lehet választani angol, német és francia nyelvből.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG
A NYELVTANULÁSRA?
• A DIPLOMÁHOZ: államilag elismert komplex (B2)
nyelvvizsga nélkül nem adható ki a BSc/BA diploma.
• EGY JÓ ÁLLÁSHOZ: a legtöbb esetben tárgyalóképes
nyelvismeretre van szükség.
• Ha komolyan veszed a nyelvtanulást, egyetemi éveid
alatt gond nélkül eljuthatsz a nyelvvizsgáig. Az Idegen
nyelvi és Továbbképzési Tanszék tanárai mindent
megtesznek ezért, de nélküled nem megy.

Az Idegennyelvi és
Továbbképzési Tanszék
akkreditált
pedagógus-továbbképzéseket szervez
diplomás pedagógusok számára. A
továbbképzések
lehetnek négy féléves,
szakvizsgára
felkészítő, ill. két féléves
továbbképzési
szakok vagy speciális pedagógiai problémákkal foglalkozó tanfolyamok. A végzett
tanítók számára újabb műveltségterület elvégzését is lehetővé tesszük
levelező formában.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakjaink közül a legnépszerűbbek a nyelv- és beszédfejlesztő területen, a fejlesztő, differenciáló pedagógia és a drámapedagógia területén tartott képzések. A honismeret, a bábpedagógia és a múzeumpedagógia új
képzéseink, amelyekből szintén lehet szakvizsgázni.
A sakkpedagógia és a két tanítási nyelvű (angol vagy német) babysitter (gyermekfelügyelő) képzés két féléves.
A pedagógia és az általános iskolai nevelés jelenkori problémáival foglalkoznak 30-60 órás továbbképzéseink. A nem-formális
tanulás, a konfliktuskezelés, a személyiségfejlesztés a művészet
eszközeivel, a tanítás-tanulás sikerességének támogatása és a
szabadidő-szervezés csupán néhány képzéseink területei közül.
Képzéseink gyakorlat-orientáltak, iskolai tapasztalatokból indulnak ki és a modern elméleti ismeretekre alapozva a mindennapi
munkát segítő jó gyakorlatok elemzésével teremtenek lehetőséget feltöltődésre és megújulásra a pedagógusoknak. A képzéseket
hétvégén tartjuk (péntek délután és/vagy szombat délelőtt), így a
részvétel a gyakorló pedagógusok számára sem jelent problémát.
„Ha a magas színvonalú gyakorlati és elméleti képzésen túl szeretnél a Pedagógusképző Kar közel 30 külföldi partnerintézményének egyikében élményeket és tapasztalatokat szerezni, akkor
nálunk a helyed! A külföldi tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás
megszerzéséhez nyelvi kurzusaink nyújtanak segítséget.”

Dr. Csontos Tamás adjunktus,

kari Erasmus koordinátor
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KULTURÁLIS ÉS
SPORTLEHETŐSÉGEK
Kecskemét város gazdag kulturális választékot kínál színházával, kulturális központjával, mozijaival, múzeumaival, fesztiváljaival, de az
egyetemen is találhatnak hallgatóink nekik tetsző elfoglaltságot.
„A Pedagógusképző Kar lehetőséget kínál a különböző
művészeti ágak – a zene, dráma, tánc, vizuális művészetek – megismerésére, gyakorlására. Az egyetemi életet
számos kulturális program, koncert, bemutató és műhelymunka teszi színessé.”


Dr. Csontosné dr. Buzás Zsuzsa főiskolai adjunktus

Dráma Társulat
Intézményünk hallgatói Dráma Társulatban is kipróbálhatják magukat, ahol gyermekeknek szánt pedagógiai célzatú produkciókat hoznak létre.

Színház
Az egészség nem cél, hanem elsősorban a testgyakorlás „mellékterméke”. A
testnevelés, sport és rekreáció az egészségmagatartásunk egyik legfontosabb
összetevője. Egyetemünk
számos lehetőséget biztosít a rendszeres, szakemberek által irányított testmozgásra, illetve a PK-n a
testnevelés módszertanának elsajátítására.
Dr. Szatmári Zoltán
főiskolai tanár, a Testnevelési és Sport Központ
vezetője

Az egyetem hallgatói kedvezményes áron juthatnak jegyekhez a kecskeméti Katona József Színház előadásaira, és szabadon választott tantárgyként akár kreditet is
kaphatnak a színházba járásért.

„KEFOLK”
A KEFOLK együttes a népzenét kedvelők és művelők lelkes közössége, amely a
Pedagógusképző Karon tartja próbáit, összejöveteleit. A tánc, az ének és a zene is
helyet kap az együttes műsorában.

SPORTOS EGYETEM
A Neumann János Egyetem stratégiai céljai közé tartozik, hogy hallgatói a magas
szintű tudás mellé sportos attitűdöt is magukkal vigyenek. Nálunk nagyon fontos
a sport, a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód. Azt szeretnénk, ha hallgatóink életének is szerves részét képezné a mozgás. Ezért intézményünk létrehozott egy Sport irodát, amelynek legfontosabb feladata, hogy vonzó és fiatalos
sportprogramokat szervezzen hallgatóink számára.

Versenyzési lehetőségek
HOL ÉS MIT
SPORTOLHATSZ
EGYETEMÜNKÖN?

Ha az edzéssel és a versenyzéssel komoly eredményeket
szeretnének hallgatóink elérni vagy már élsportolóként
szeretnének a Neumann János Egyetemen továbbtanulni,
a mentorprogram keretein belül oktatóink segítik, hogy ne
kelljen választaniuk a magas szintű sportolás és a tanulás
között. Ha valamilyen sportágat versenyszerűen űz a hallgató, és szeretné felkészültségét, tudását megmérettetni,
indulhat különböző főiskolai, egyetemi bajnokságokon is.
Csapataink már többször ott voltak a Budapest – Bécs szupermaratonon, valamint rókaűző és szarvasűző váltófutóversenyeken. Hallgatóink rendszeres résztvevői a Magyar
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség rendezvényeinek.

GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR:

2009-ben átadott sportcsarnok, futballpálya,
teniszpálya, kondicionáló terem.

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR:

2010-ben felújított sportcsarnok, futballpálya,
fedett és szabadtéri teniszpályák, kondicionáló eszközök.

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR:

Tornaterem, kondicionáló terem, új,
a legkorszerűbb burkolattal ellátott kézilabda-pálya.

HOMOKBÁNYAI KOLLÉGIUM:

műfüves focipálya és teniszpálya, asztalitenisz termek, konditerem.
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ÖSZTÖNDÍJAK, JUTTATÁSOK
Az egyetemen nyújtható ösztöndíjakról a Neumann János Egyetem Térítési és Juttatási
Szabályzata rendelkezik, amelyet minden első évfolyamos hallgató megkap az Intézményi Tájékoztató mellékleteként. A tanulmányi ösztöndíjat a Diákjóléti Bizottság
határozza meg a szabályzatban rögzített elvek alapján.
Szociális ösztöndíjra, az arra szociálisan rászoruló, nappali tagozatos, államilag
finanszírozott, állami (rész) ösztöndíjas alapképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak. A rendszeres szociális ösztöndíj egy
képzési időszakra biztosít havi járandóságot. A hallgatónak a szociális ösztöndíjat
kérelmeznie, rászorultságát pedig igazolnia kell. A rendkívüli szociális ösztöndíj kérelem alapján megítélt egyszeri juttatás, amely a hallgató szociális helyzetében váratlanul bekövetkezett romlás enyhítésére szolgál.

ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK:
– Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
(korábban: Köztársasági Ösztöndíj)
– Szakmai gyakorlati ösztöndíj
– Ujvári János diplomadíj-pályázat
– Kecskemét Megyei Jogú Város
Ösztöndíja
– Magyar Sportcsillagok
Ösztöndíjprogram
Kari ösztöndíjak:
– Törös Olga ösztöndíj
– Varró János ösztöndíj

Egyetemünk az Erasmus+/Tempus program résztvevőjeként támogatja a tanulmányi, oktatói és kutatói
tapasztalatszerzési célú mobilitást, az oktatási intézmények közti nemzetközi együttműködést, a nyelvtanulást, a hallgatók interkulturális érzékenységének fejlesztését.
„Fontos, hogy az oktató közvetlenül bepillanthasson a más országokban zajló oktatási folyamatokba, a kint már működő jó gyakorlatokat
haza tudja hozni, a jó ötleteket át tudja venni, új
tapasztalatokat nyerjen. Kíváncsian várom, milyen tananyagot, milyen módszerekkel, milyen
szempontok szerint dolgoznak fel és adnak át
ott a diákoknak. Egy multikulturális tanulói környezet megismerése is mindig izgalmas és érdekes.”
Dominekné Nagyhegyesi Mónika
oktató, leendő Erasmus+ ösztöndíjas
a Hochschule Albstadt-Sigmaringenen

Kecskeméten a pedagógusképzés több évtizedes múltra tekint vissza, melynek szellemisége és hagyománya méltó módon folytatódik egyetemünk Pedagógusképző Karán. Komoly
szakmai tudással és példaértékű elhivatottsággal rendelkező
oktatóinkkal közvetlen, napi szintű kapcsolatban állunk. Már
az egyetemen töltött első félév után szinte minden oktatóval
személyes kapcsolat alakult ki, ezzel megkönnyítve és segítve
a közös munkát, akár egy-egy téma feldolgozásáról, vizsgáról
vagy hospitálásról legyen szó. A karon sokféle program közül választhatunk (konferenciák, előadások). Számomra külön öröm – tekintve, hogy érdeklődöm a nyelvek iránt –, hogy
részt vehetek az egyetem Erasmus programjában Buddy-ként,
melynek során a különböző országokból egyetemünkre tanulni érkező diákok segítségére lehetek, közös programokon veszünk részt és új barátságokra, kapcsolatokra tehetek szert.

Oláh Viktória, óvodapedagógus szakos hallgató

KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ: (K+F+I)
KUTATÁSI PROGRAMOK

TUDÓSHÁZ

A Neumann János Egyetem az utóbbi években számos beruházást hajtott végre, és ennek során nagy értékű berendezésekkel, műszerekkel, szoftverekkel gazdagodott. A műszaki, agrár, gazdasági és humán területeken rendelkezik
olyan erőforrásokkal, kulcskompetenciákkal, amelyekkel
segíteni tudja ipari, intézményi partnereinek saját K+F tevékenységét.

A kecskeméti Homokbányai Kollégium melletti, 3500 négyzetméter alapterületű Tudósház egy olyan sokszínű oktatásikulturális-tudományos központ, amely nemcsak az egyetem
jövőjében játszik kiemelt szerepet, hanem a város és a térség
innovációs központja is kíván lenni. Multifunkcionális közösségi terei, szekciótermei, tárgyalói, kutatószobái helyet biztosítanak a tudományos kutatásnak és ismeretterjesztésnek.

A TUDÓSHÁZ
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KOLLÉGIUMOK
A Neumann János Egyetem két telephellyel rendelkezik:
Kecskeméten a belvárosban és a város szélén. A kollégiumba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás egy
pontrendszer alapján történik, amelyben pontot ér a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, a közéleti tevékenység
és a lakóhely távolsága is.

Lővei Klára Kollégium

Homokbányai Kollégium

A belváros szívében található Lővei Klára Kollégium 206 férőhelyével ugyan kevésbé tükrözi a 21. században elvárható
színvonalat, de bensőséges, családias hangulata sok kollégista számára némiképp helyettesíti az otthon adta melegséget.
A karok közelsége és a belvárosi zsibongás egyaránt vonzó a
kollégisták számára.
Elhelyezés
– Összes férőhely: 206
– Kétágyas szobák száma: 101 db
– Vizesblokk a folyosón található.
Szolgáltatások
– Ingyenes internet-használat a lakószobákban
– Kétszintenként konyha
– Minden szobában hűtőgép
– Mosó- és vasalószobák, vendégszobák
– Szolárium, zongoraszoba
– Telefonszolgáltatás a folyosón

A Homokbányai Kollégiumban összesen 450 férőhellyel várjuk
a hallgatókat két modern berendezésű kollégiumi épületben
kulturált, parkosított, sok szabadtérrel és szabadtéri sportpályákkal rendelkező területen. A város szélén található kollégium kiesik a városi zsibongás övezte belvárosi környezetből,
de könnyen megközelíthető. Az 1-es számú, helyi járatú busz
szinte a kapuig viszi a kollégista hallgatóinkat.
Elhelyezés
– Összes férőhely: 450
– Kétágyas szobák száma: 225 db
– Két szobához tartozik egy-egy vizesblokk
Szolgáltatások
– Ingyenes internet-használat a lakószobákban
– Tanulóközpont
(számítógépek, nyomtatás, fénymásolás stb.)
– Kiválóan felszerelt konyhák étkezővel
– Minden szobában hűtőgép, élelmiszertároló szekrények
– Kültéri főző- és sütőhelyek
– Büfé
– Mosó- és vasalószobák
– Vendégszobák
– Mozi szoba hangrendszerrel, zongoraszoba
– Tv-, rádióműsor és telefonszolgáltatás a lakószobákban
– Fedett „hangár” rendezvényekhez
– Nemenkénti kondicionáló termek
– Kültéri kosár- és strandröplabda-, műfüves foci- és teniszpályák
– Udvari parkoló
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KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Kedvelt színtere a tanulásnak, információszerzésnek és kikapcsolódásnak a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központja, amely minden karunkon jól felszerelt, a
21. század követelményeinek megfelelő szakkönyvtárral rendelkezik. A kitűnő infrastruktúra mellett a hagyományosan és
elektronikus úton elérhető gazdag forrásgyűjtemény maximálisan kielégíti az egyetem karain folyó elméleti és gyakorlatorientált képzések speciális igényeit. Hozzásegít a versenyképes tudás elsajátításához, továbbá számos programmal,
kiállítással színesíti a hallgatói életet.

ALUMNI

Szolgáltatások
– elektronikus információforrások elérése
– számítógép-használat
– internet és WIFI elérés
– szakirodalom-kutatási konzultáció
– helyben olvasás
– kölcsönzés
– fénymásolás, nyomtatás, szkennelés

Mi az ALUMNI? A latin eredetű almnus végzett férfi (nőnemű alakja alumna) többes
számú alakja az alumni (végzettek). Magyar nyelven életkortól függetlenül az öregdiák kifejezést használjuk végzett hallgatóinkra.
A Neumann János Egyetem célja, hogy az Egyetem és a jogelőd intézmények (Kecskeméti Főiskola, Pallasz Athéné Egyetem) egykori hallgatóival a végzést követően is tovább ápoljuk a kapcsolatot. A
2019-es évben például kétszer is alkalmunk nyílt Aranydiploma Átadó Ünnepi Szenátusi Ülés szervezésére.

HALLGATÓI
SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT

NEUMANN JÁNOS EGYETEM
Oktatási és képzési igazgatóság
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-317
web: www.uni-neumann.hu

Mi értetek vagyunk! A Neumann
János Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központja a sikeres és teljes
életpálya eléréséhez szükséges
szolgáltatások nyújtásával segíti
a hallgatók és a munkaerőpiac
közötti kapcsolatok erősítését,
a hallgatók egyetemi és végzés
utáni eredményes életútját.
Szolgáltatások
– állásajánlatok, diákmunka lehetőségek, szakmai gyakorlatok népszerűsítése
– önéletrajz, motivációs levélírási tanácsadás
– szakmai rendezvények: EDUCATIO Szakkiállítás, Állásbörze,
gyárlátogatások stb.
– karrier tanácsadás
– hallgatói versenyek segítése
– öregdiák (ALUMNI) találkozók
szervezése
– visszajelzések gyűjtése aktív és
végzett hallgatóktól (DPR)
– felvételi előtt állók tájékoztatása
– tréningek szervezése
A munkád nálunk kreditet ér,
keress minket!

Az Oktatási és Képzési Igazgatóság feladata a felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek értelmében készült nyilvántartások naprakész vezetése, a Hallgatói követelményrendszer alapján meghatározott
oktatásszervezési és adminisztratív ügyek intézése, a hallgatók tájékoztatása
tanulmányaikkal kapcsolatos problémáik megoldásához. Fő tevékenysége a
hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és
tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolások elkészítése, adatszolgáltatás az egyetem egységei, valamint más szervezet
számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében,
valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és
ellenőrzési tevékenységben.
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SZAKKOLLÉGIUM
Öveges József Szakkollégium
Kecskeméten 2002 óta fogad tehetséges hallgatókat a Szakkollégium,
ahová pályázat útján azok a kollégisták kerülhetnek, akik valamely területen – lehet ez a tanulás, tudomány vagy a sport – kiemelkedő tehetségről tesznek tanúbizonyságot és éreznek magukban elég ambíciót
ahhoz, hogy plusz feladatokat oldjanak meg. Itt elmélyítheted szakmai
ismereteidet, bekapcsolódhatsz a kutatásokba, de részt vehetsz versenyeken, kulturális és személyiségfejlesztő programokon is. Ennek során nemcsak a szakkollégisták közösségében érezheted magad jól, hanem az oktatókkal is szakmai, munkatársi viszonyba kerülhetsz.

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
Az Önkormányzat célja:
– a hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi,
hallgatókat érintő kérdésben és minden egyetemi, regionális
illetve országos testületben és fórumon,
– a felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban,
egyetemi és kari szabályzatokban, egyetemi szenátusi és kari
tanács határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból
származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogok gyakorlása.
A Neumann János Egyetem hallgatói Önkormányzata a képviseleti és érdekérvényesítési jogok gyakorlásán túl alapvető
feladatának tartja a hallgatók szabadidős programjainak, közösségi rendezvényeinek és hagyományteremtő szórakozási
lehetőségeinek szervezését, gördülékeny lebonyolítását. A
gólyatábor, a gólyabál, egyetemi és kari napok, kulturális és
sportrendezvények, az öntevékeny művészeti csoportok bemutatkozása és az elmaradhatatlan bulik mind az NJE HÖK
lelkes tagjaink munkája révén valósul meg. A HÖK-nek az ös�szes karon van kari szervezete is.
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Gyere el Te is a nyílt napjainkra!
Az idén is több nyílt napot hirdetünk, ahol megismerkedhetsz oktatóinkkal, személyesen tehetsz fel kérdéseket a
képzéssel, az ösztöndíjakkal vagy az egyetemi élettel kapcsolatban.Meglátogathatod gyakorlati helyeinket és részt
vehetsz interaktív játékainkon!
Helyszín: 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.
Pedagógusképző Kar:
6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.
Tel.: 06 76 501 770
Fax: 06 76 483 282
E-mail: pk@pk.uni-neumann.hu

OKTATÁSI HELYSZÍNEK
KÖZPONTI ÉPÜLET, DÉKÁNI HIVATAL
6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.
GYAKORLATI OKTATÁS HELYSZÍNEK
NEUMANN JÁNOS EGYETEM PETŐFI SÁNDOR
GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.
NEUMANN JÁNOS EGYETEM
PETŐFI SÁNDOR GYAKORLÓ ÓVODA
6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14. és Bocskai utca 19.
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NEUMANN JÁNOS EGYETEM
Pedagógusképző Kar

