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NÉVADÓNK, NEUMANN JÁNOS (1903-1957)

KECSKEMÉT

A 20. század egyik legjelentősebb matematikusa
Neumann János sokszínű tudományos teljesítménye az atomenergiai kutatások, a fizika, a kvantummechanika, az informatika, a közgazdaságtan, a meteorológia és a játékelmélet tudományterületein is alapvető és maradandó értékeket teremtett. A modern számítógépek működését meghatározó elmélete (Neumann-elvek) és a közgazdaságtudományok szempontjából nagy jelentőségű
játékelmélet területén kifejtett korszakalkotó tudományos tevékenysége alapvetően változtatta
meg a tudományos gondolkodást és forradalmasította a világ tudományos-technikai fejlődését.
Valamennyi infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az okos
telefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind a Neumann János által lefektetett, azonos elvi
felépítés alapján működik.
Neumann János tudományos eredményei, gondolkodása és szellemisége ráirányította a figyelmet a magyar oktatásügyre és tudományos életre, kivívva ezzel más nemzetek elismerését.
Egyetemünk 2017. augusztus 1-jétől büszkén viseli Neumann János nevét.

REKTORI KÖSZÖNTŐ
A Neumann János Egyetem – amely
2016. július 1-jén a Kecskeméti
Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjával jött létre – 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 a tanultakat – akár a duális képzés lehetőségeit is
kiaknázva – a gyakorlatban is megtapasztalhatja és alkalmazhatja majd. Oktatóink, munkatársaink felkészültsége, elkötelezettsége és segítőkészsége, gazdag
vállalati és szakmai kapcsolatrendszerünk, valamint a
kecskeméti és a szolnoki campusok által kínált lehetőségek, a hallgatói szolgáltatások széles skálája intézményünk minőségpolitikájának meghatározó tényezőit 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 egyetemünkön!
Dr. Ailer Piroska
rektor
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KANCELLÁRI KÖSZÖNTŐ
Kecskeméten
egy
olyan új egyetemi központ van megszületendőben, amelynek minden esélye megvan
arra, hogy nemzetközileg is jegyzett intéz-

mény legyen.
Ha szeretne elsők között lenni azon
az egyetemen, ahol a versenyképes,
XXI. századi egyetemi oktatás indul
útjára, Kecskeméten a helye. A világszínvonalú, impozáns Campus minden
egyetemistánknak, oktatónknak, kollégánknak csodálatos környezetet és szolgáltatásokat nyújt. Ön is ott lehet azok
között, akik először veszik birtokba ezt
a fantasztikus létesítményt, s itt egyedien magas színvonalú képzésekben
részesülhet.
Alapozza meg egy jó döntéssel jövőjét, jelentkezzen a Neumann János
Egyetemre!
Finta Zita
kancellár

Ha PÖRÖGNI akarsz
– veled pörög.
Ha TUDÁSRA vágysz
– kapukat nyit meg.
Ha van egy ÁLMOD
– itt megvalósíthatod.
Ha KARRIERED építed
– távlatokat nyit.

Kecskemét városa az egyik legdinamikusabban fejlődő település az országban, amely a növekvő népességben is tükröződik,
lakosságának száma hamarosan meghaladja a 130 ezret.
A látványos fejlődés hátterében az ipari fejlesztések állnak.
2012-ben a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította Kecskemétet és térségét, hiszen a pillanatnyilag is bővülő Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Zrt. gyára mellett további meghatározó cégek is itt képzelik el jövőjüket.
A térség gazdasági szerepének erősödésével felértékelődött a Neumann János Egyetem oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenysége is. A város igen attraktív és élhető –
kitűnő szolgáltatásokkal, tömegközlekedéssel, szabadidős
lehetőségekkel, sport- és kulturális létesítményekkel.

SZOLNOK

Szolnok az Alföld szívében, a Zagyva és a Tisza ölelésében
közel egy évezrede létezik. A város gyors ütemben fejlődik,
természeti kincsekben és kulturális ajánlatokban meglepően
gazdag.
Szolnok neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti
Színház, a Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok, és a
megannyi érintetlen természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig olyan élmény, amit minden természetszeretőnek látnia kell. Ez a jelenség ihlette a Tiszavirág
híd megépítését is, mely a város jelképévé vált, s mely szervesen bekapcsolja a Tiszaligetet a város vérkeringésébe.
Szolnok vonzerejéhez hozzájárulnak nagyszabású rendezvények is, melyek már hagyományossá váltak az alföldi
megyeszékhelyen.

Ha SZOLNOK
– akkor lendület.
Ha FIATALSÁG
– akkor nyüzsgő
éjszakai élet.
Ha KULTÚRA
– akkor színház,
múzeumok,
gasztroprogramok.
3

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

KÉPZÉSEK
2018. szeptemberre meghirdetni kívánt alapképzési szakok

Kedves Érdeklődők!
Az emberiség elmúlt évszázadai azt bizonyították, hogy a pedagógus pálya számtalan kihívással járó, de talán az egyik
legszebb hivatás, hiszen a következő generációk tanítása,
nevelése az emberiség és a nemzet jövőjének formálása is
egyben. Szeretettel várunk mindenkit, aki elhivatottságot
érez a gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, a művelődésszervezés, a közösségek formálása iránt!

Dr. Fülöp Tamás
mb. dékán

szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási nyelv
forma

képzési
hely

önköltség/félév

csecsemő- és
kisgyermeknevelő

BA

N
L

Á, K

magyar

Kecskemét

200 000 Ft
150 000 Ft

óvodapedagógus

BA

N
L

Á, K

magyar

Kecskemét

180 000 Ft
150 000 Ft

tanító

BA

N
L

Á, K

magyar

Kecskemét

190 000 Ft
150 000 Ft

közösségszervező

BA

N
L

Á, K

magyar

Kecskemét

200.000 ft
150.000 Ft

A táblázat betűjelzéseinek magyarázata:

BA-alapképzés, N-nappali, L-levelező, Á-államilag támogatott, K-önköltséges
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira minden szakon
az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően, a heti pihenőnapon kerül sor.

A kar működésével
kapcsolatos információk
A színvonalas és gyakorlatorientált képzéseink
sorában megtalálhatók a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító alapszakok, valamint új képzési területként a közösségszervezés alapképzési szak. Tudományos
rendezvényeink, hangversenyeink, képzőművészeti eseményeink a hallgatóink, a szakma
képviselői és a szélesebb közvélemény számára
is nyitottak.

Mi vár rád?
Hallgatóink számára az egyéni képességek kibontakoztatásának, a tehetséggondozásnak
számos formája biztosított. Az itt tanuló diákok
számára színes és színvonalas hallgatói rendezvények, szabadidős, kulturális és közösségi
programok teszik még feledhetetlenebbé az
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egyetemi éveket. A felsőoktatási tanulmányokkal együtt járó kiadásokat több állami, városi és
egyetemi ösztöndíj is segít mérsékelni.
A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola
és Óvoda kiváló terepet nyújt a leendő pedagógusok gyakorlati felkészítéséhez, de emellett a
város és a környék számos bölcsődéje, óvodája,
általános iskolája és közművelődési intézménye, kulturális-ifjúsági szervezete várja a hallgatókat szakmai gyakorlatuk teljesítésére.

Képzéseink mindegyike államilag támogatott és önköltséges finanszírozási formában,
illetve nappali és levelező munkarendben is elérhető!
A szakirányú képzésekről és a felnőttképzésekről bővebb információ
a www.uni-neumann.hu weboldalon olvasható.

Miért válaszd
a Pedagógusképző Kart?
A NJE Pedagógusképző Karon diplomát szerző pedagógusok megfelelő kompetenciákkal,
a legmodernebb tudással léphetnek a munka
világába. Családias légkörben, oktatóink odafigyelése és támogatása mellett tanulhatsz, fejlődhetsz. Felkészült pedagógusokra, tanítókra
és közművelődési szakemberekre továbbra is
nagy szüksége van hazánknak.
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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Csecsemő- és kisgyermeknevelő

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
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. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik
birtokában segítik e korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének,
illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. A képzést követően alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői,
képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére.
Képzési idő 6 félév.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi pontszám számításakor két érettségi tantárgyat fognak figyelembe venni: az egyik
magyar nyelv és irodalom, a másikat választhatod a biológia, matematika, történelem, egy
idegen nyelv vagy egy szakmai tárgy közül. Ezen
felül beszédalkalmassági vizsgát kell tenned,
hogy megállapíthassuk, rendelkezel-e olyan beszédkészséggel, amely feltétele az csecsemő- és
kisgyermeknevelő pálya gyakorlásának.
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Korábbi szakirányú végzettségedet (FSZ,
FOSZK) beszámítjuk a felvételi pontszámba a
törvényi előírásoknak megfelelően.

JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociálpolitika, etika, gyermekvédelem
Pedagógia: neveléselmélet, differenciált nevelés, csecsemő- és kisgyermekkor pedagógiája, gyógypedagógiai ismeretek
Pszichológia: fejlődéslélektan, spontán érés
támogatása
Magyar: gyermekirodalom, beszédművelés,
logopédia, nyelvi fejlődés segítése
Ének-zene: ének-zene és módszertana, zenei
játékok
Vizuális nevelés és módszertana: vizuális
nevelés alapjai, bábjáték
Gondozás,
egészségügyi
ismeretek:
anatómiai- és fiziológiai ismeretek, gyermekgyógyászat, ápolás és élelmiszertan,
egészségfejlesztés.

NEKED AJÁNLJUK A SZAKOT
• Ha szeretnél kisgyermekekkel foglalkozni,
• Ha örömödet lelnéd abban, hogy kis létszámú
csoportokban (6-8 fő) a csecsemők és kisgyermekek beszéd-, mozgás-, szociális- és játékfejlődését elősegítsd, mindennapjait színesebbé,
örömtelivé tedd a bölcsődében.

GYAKORLATI KÉPZÉS
A képzés része a gyakorlati oktatás, amely csoportos és egyéni bölcsődei gyakorlatból, valamint demonstrációs termi gyakorlatokból áll.
A gyakorlatorientált képzés segít abban, hogy
friss diplomával a zsebedben ne okozzon gondot a szakmai élet megkezdése, hanem alapos
módszertani ismeretekkel rendelkezve magabiztos tudással rendelkezz.

SZAKMÁK
A diploma birtokában az ország bármely
bölcsődéjében elhelyezkedhetsz, beleértve a
magán- és alapítványi bölcsődéket, az egységes óvoda-bölcsődéket és mini bölcsődéket is,
valamint házi gyermeknevelői feladatokat is
elláthatsz. Egyéb állami és civil területen lehetőséged lesz időszakos gyermekfelügyeletet
biztosító szakemberként elhelyezkedni, játszócsoportot, baba-mama klubot vezetni.
Szakmai továbbtanulásra elsősorban a neveléstudományi és pszichológia MA szakokon lesz
lehetőséged.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„Azért jó csecsemő- és kisgyermeknevelőnek
lenni, mert ennek a korosztálynak a kedvessége, nyitottsága, ragaszkodása páratlan. A
bölcsődében önzetlen szeretet vesz körül.”

Tóth Beáta
„Nincs nagyobb élmény, mint amikor a munkám eredményeképpen egy kisgyerek új szavakat tanul meg, új tevékenységeket sajátít el.
Ilyenkor mindig büszkeség tölt el.”

Varga Krisztina

A csecsemő- és kisgyermeknevelő diploma birtokában
azonnal el tudsz helyezkedni, mivel az országban
jelenleg krónikus munkaerőhiány van e területen.
A törvényi előírásoknak megfelelően egyre több új
bölcsőde, bölcsődei csoport, integrált óvoda-bölcsődei
csoport kezdi meg működését, ahova jól felkészült,
elkötelezett szakembereket várnak.
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ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

GYAKORLATI KÉPZÉS
Az óvodapedagógus képzés része a gyakorlati
oktatás, amely óvodalátogatásból, csoportos és
egyéni óvodai gyakorlatból, valamint kommunikációs, illetve játszóképességet fejlesztő tréningekből áll. Karunk gyakorló óvodája népszerű a
kecskeméti szülők körében, ahol a hallgatók a
gyakorlati képzés során kiváló szakemberektől
sajátíthatják el az óvodapedagógus mesterséget.

SZAKMÁK
Óvodapedagógus diploma birtokában az ország
bármely óvodájában elhelyezkedhetsz, beleértve a magán és alapítványi munkahelyeket, sőt
megfelelő idegennyelv-tudás birtokában nemzetközi vagy külföldi intézményekben is kamatoztathatod pedagógiai felkészültségedet.
Szakmai továbbtanulás elsősorban a neveléstudományi és pszichológia MA szakokon lehetséges.

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Óvodapedagógus

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan pedagógiai szakemberek képzése a célunk, akik az elméleti és gyakorlati képzés során
elsajátított ismereteikre alapozva képesek az
óvodai nevelés feladatainak ellátására. Képzési
idő 6 félév.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi pontszám kiszámításakor két érettségi tantárgyat fognak figyelembe venni: az
egyik magyar nyelv és irodalom, a másikat választhatod a biológia, matematika, történelem,
egy idegen nyelv vagy egy szakmai tárgy közül.
Ezen felül ének-zenei, beszéd- és testi alkalmassági vizsgát kell tenned, hogy megállapít-
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HALLGATÓINK MONDTÁK
hassuk, rendelkezel-e olyan zenei készségekkel,
beszédállapottal és alapvető motoros (testi)
képességekkel, amelyek feltételei az óvodapedagógus pálya gyakorlásának.

NEKED AJÁNLJUK A SZAKOT

„Fiatalos, lendületes csapat, segítőkész oktatók, sok gyakorlat. Röviden ennyi jellemzi a
Pedagógusképző Kart. Az egyetemen oktatók
közvetlen módon, élvezetesen adják át tudásukat, amit ráadásul hasznosítani is lehet a ké-

sőbbi pedagógusi munkánk során. Rengeteg
gyakorlati óra jellemzi ezt a szakot, ahol kreatív
és tapasztalt óvodapedagógusoktól leshetjük el
a szakma apróbb trükkjeit, és saját elképzeléseinket is megvalósíthatjuk segítségükkel.”

Sendula Mária Anna
(III. éves óvodapedagógus hallgató)
„Szeretem az egyetemi légkört, életem egyik
legjobb döntése volt ide jönnöm. Az óvodapedagógus szak szerintem az egyik legkreatívabb képzés.” 
Behány Alexandra

(III. éves óvodapedagógus hallgató)
„Azért jó óvodapedagógus hallgatónak lenni,
mert egy egészen új világ bontakozik ki számunkra, ami megtanít felelősségteljes, kreatív, önálló és önzetlen életet élni, amelynek
középpontjában az elfogadás és megértés áll.
Itteni tanulmányaim segítenek abban, hogy
azzá váljak, akivé válni szeretnék.”

Horváth Dóra
(II. éves óvodapedagógus hallgató)

Az óvodapedagógus diplomával azonnal munkába
állhatsz. Az oktatás, a tudomány és a művészet hármasa hallgatóink elégedettségében és tudásában is
megragadható. Ezt az összetettséget a munkáltatók is
pozitívumként értékelik, a nálunk szerzett diplomát az
ország minden részében elismeréssel fogadják.

• Ha nem csak jól érzed magad a 3-7 éves
korú gyerekek között, de felelősséggel és
elkötelezetten tudod vállalni a gyermekek
személyiségének sokoldalú, harmonikus
kibontakoztatását,
• Ha fejlett a kommunikációs képességed, szívesen veszel részt játékban, művészeti, mozgásos tevékenységekben,
• Ha a gyermek és önmagad kreativitását
örömmel éled meg, sokoldalú vagy, ezért saját tehetségedet is több területen szeretnéd
kamatoztatni,
• Ha személyiségedet és tevékenységedet a
gyermek tisztelete, feltétel nélküli elfogadása
jellemzi.
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TANÍTÓ SZAK
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Tanító

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A 6-12 éves korosztály tanítása, nevelése iránt
elkötelezett pedagógusok képzése. A tanító
szakon egy vagy kettő műveltségterület választható, amely az adott tantárgyak esetében felső
tagozatos diákok oktatására is jogosít (5-6.osztály). Képzési idő 8 félév.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Ha tanító szakra jelentkezel, két érettségi tantárgy számít bele a felvételi pontokba: magyar
nyelv és irodalom, illetve biológia vagy matematika, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv
vagy egy szakmai tárgy. Az alkalmassági vizsga
arra szolgál, hogy megállapíthassuk, rendelkezel-e olyan zenei készségekkel, beszédállapottal
és alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei a tanítói pálya gyakorlásának.

NEKED AJÁNLJUK A SZAKOT
• Ha szívesen foglalkozol gyerekekkel és örömedet leled a gyermekek oktatásában,
nevelésében,
• Ha érdekel, hogyan lehet a gyerekeknek változatosan, érdekesen újat tanítani,
• Ha fejlett a kommunikációs képességed, szívesen veszel részt játékban, művészeti, mozgásos tevékenységekben,
• Akkor is, ha férfi vagy, mert ezen a pályán
nagy népszerűség és szeretet övezi a férfi tanítókat is.

MŰVELTSÉGTERÜLETEK
A 3. félévben választhatsz műveltségterületet,
melynek elvégzése arra jogosít, hogy az adott
tantárgyakat 5-6.osztályban is taníthatod.
Amiből választhatsz:
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv,
német nyelv, ember és társadalom,
természetismeret, ének-zene,
vizuális nevelés, testnevelés.

GYAKORLATI KÉPZÉS
A képzés ideje alatt öt féléven át folyik csoportos és egyéni iskolai gyakorlat az egyetem gyakorló általános iskolájában. A képzés végén 8
hetes tanítási gyakorlatukat töltik a hallgatók
egy választott iskolában. A gyakorlati képzésen
kiváló szakemberek állnak rendelkezésedre,
akikkel osztozni lehet a szép pillanatokban, és a
nehézségek idején is melletted állnak.

SZAKMÁK
Tanító diplomával bármely általános iskolában
elhelyezkedhetsz, beleértve a magán és egyházi iskolákat is. Szakmai továbbtanulás a neveléstudományi és pszichológia MA szakokon
lehetséges.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„A tanító olyan szakma, ahol kiélheted a kreativitásodat, és az iskolában töltött minden nap,
minden órájában pozitív megerősítést kaphatsz a kis tanítványoktól. Nincs jobb érzés,
mint amikor végre megérti a diák, amit magyarázol és ezt a továbbiakban csillogó szemmel
használja, mert végre érti! És Te magyaráz-
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tad el! Az a pillantás
megfizethetetlen!”
 Mészáros Szabina

(2. évf. tanító)
„Ha oldott, barátias
légkörben szeretnéd
folytatni a tanulmányaidat, és színvonalas
oktatást,
segítőkész oktatókat
szeretnél, akkor jelentkezz ide! Itt a helyed!”

Pánczél Anita (3. évf. tanító)
„Ha a tanító szak mellett döntöttél, de még
nem tudod, melyik egyetemet válaszd, akkor hagy ajánljam a NJE Pedagógusképző
Karát. Gyönyörű város, színes programok,
családias légkör, magas színvonalú oktatás, jó
közösség!”

Pácsa Szandra Marietta (3. évf. tanító)

Tanító diplomával azonnal megkezdheted
a pedagógusi életpályát.
Az elhelyezkedési esélyek jók,
hiszen országosan jelentős tanítóhiány van.
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KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS ALAPSZAK
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Ifjúsági közösségszervező

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Az alapképzési szak célja kulturális, humán,
közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik
el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy
önkormányzati intézmények működtetését.
Képesek helyi, közösségi szinten a művelődés,
az ifjúság, a felnőttképzés fejlesztésével ös�szefüggő állami feladatellátást megszervezni.
Képzési idő 6 félév.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Két érettségi tárgy az alábbiak közül: angol
nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv
és irodalom, matematika, német nyelv, orosz
nyelv, társadalomismeret, történelem. (Az
idegen nyelvek közül csak egy választható.) A
választott két tantárgy közül egy vizsgatárgyat
emelt szinten kell teljesíteni.

JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Közművelődés: művelődéstörténet és elmélet, kulturális antropológia, neveléstörténet,
tanulási stratégiák, gazdálkodási és vállalkozási
alapismeretek
Közösségi fejlesztés: közösségszervezés,
jogi és közigazgatási alapismeretek

Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra: interkulturális kommunikáció, művelődésszervezés, andragógia, ifjúsági szubkultúrák, sport- és
szabadidő-szervezés
Ifjúsági- és humánfejlesztés, ifjúsági munka,
ifjúsági projekt és szervezetmenedzsment, prevenció, önkéntesség, pályázatírás.

SZAKMAI GYAKORLAT
Változatos helyszíneken (közművelődési intézmények, ifjúsági szervezetek), kiváló szakemberek mellett teljesítheted a szakmai gyakorlatokat Kecskeméten, Szolnokon, valamint a
környék településein.

A VÉGZETT LEHETŐSÉGEI
Lehetőséged lesz a közművelődés, a kultúra, az
ifjúságügy intézményeiben, civil szervezeteiben
közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító,
illetve animátori, koordinátori munkakörök,
feladatok ellátására!
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VOLT HALLGATÓK MONDTÁK
„Tanáraim mutatták
meg igazán, hogy az
ifjúságra nem problémaként kell tekinteni, hanem mint jövőre, lehetőségre.”

Kozma Bence
(ifjúságsegítő)
Te is tehetsz a közösségért! A Nemzeti Művelődési
Intézet gyakorlati képzési lehetőségekkel, elhelyezkedési ajánlatokkal ösztönzi a közösségszervezők képzését, hogy a vidék kulturális és ifjúsági
közösségei jó szakemberek irányításával hozzá
tudjanak járulni településük fejlődéséhez!
Várjuk jelentkezésed, ha érdekel a kultúra
terjesztése, az ifjúsági közösségek és programok szervezése, az ifjúságsegítés, szeretnél emberközeli, mozgalmas képzést és gyakorlatot!

Közösségszervezés diplomával a kultúra,
a művelődés több területén is el tudsz helyezkedni.
Az alapképzési szakon az Ifjúságsegítő OKJ képzésben
vagy a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő szakirányán végzettek kérhetik
a szakmai tantárgyak beszámítását!
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TOVÁBBI ÉRVEINK

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSZTÖNDÍJA
Kecskemétnek fontos az egyetem és fontosak a
városban tanuló fiatalok, ezért az önkormányzat ösztöndíjat biztosít hallgatóink számára. Ez
mintegy száz hallgatónak jelent 10 hónapon át
havi 19 ezer Ft juttatást. A tanulmányi (felvételi) eredmény, a szociális helyzet és a kecskeméti, ill. Bács-Kiskun megyei lakóhely is pontot
ér, ellentétben a tanulmányi ösztöndíjjal és a
szociális támogatással, amelyek esetében csak
egyik vagy másik számít. Az ösztöndíjra valamennyi hallgatónk pályázhat, függetlenül attól,
hogy alap- vagy mesterszakon, felsőoktatási
szakképzésben, nappali vagy levelező tagozaton, államilag támogatott vagy önköltséges formában tanul nálunk!

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
Alapvetően ez is tanulmányi eredmény függő és
havi 40 000 Ft támogatást ad a valóban legkiemelkedőbb teljesítményű hallgatónak, akár 10
hónapon keresztül!

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNDÍJA
A Neumann János Egyetem Pedagógusképző
Karának otthont adó, impozáns épületegyüttes
modern oktatási infrastruktúrájával vonzó és
korszerű környezetet biztosít a humántudományok művelése, a művészeti tevékenység, a
kutatások, illetve a szabadidős tevékenységek
számára egyaránt.

2017 őszétől a legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel rendelkező és a kari kutatási folyamatokban is résztvevő hallgatók pályázhatnak
a havi 75000 Ft-os támogatásra, amelyet már
első alkalommal is öt hallgatónk nyert el!

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet,
kérjük, kövesd honlapunkat, keress fel bennünket telefonon, vagy elektronikus levélben,
látogass el hozzánk, gyere el rendezvényeinkre, hogy személyesen is megtapasztalhasd
szakmai közösségünk munkáját, illetve bepillantást nyerhess ennek a csodálatos hivatásnak a szépségeibe!
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ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAK
Az egyetemi évek a lehető legalkalmasabbak a
külföldi tapasztaltok megszerzésére és a nyelvtudás fejlesztésére! Pályázz és tölts Te is egy
tanulmányi vagy gyakorlati félévet Európa más
országában! Megéri!
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MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM

MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM
LŐVEI KLÁRA KOLLÉGIUM – KECSKEMÉT
A Lővei Klára Kollégium a belváros szívében
található, közel a főtérhez és a Pedagógusképző
Karhoz. A hétemeletes épületben 103 db 2
ágyas szoba található, a férőhelyek száma 206.
Vizesblokk fürdővel és WC-kel minden lakószinten található. A karok közelsége és a belvárosi zsibongás egyaránt vonzó a kollégista
hallgatók számára.
Szolgáltatások:

A Neumann János Egyetem Kecskeméten kettő, Szolnokon egy kollégiumi telephellyel rendelkezik. A kollégiumokba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás pontrendszer alapján
történik, amelyben pontot ér a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, a közéleti tevékenység és
a lakóhely távolsága is.

HOMOKBÁNYAI KOLLÉGIUM – KECSKEMÉT
A Homokbányai Kollégium 227 szobájában 454
férőhellyel várjuk a hallgatókat. A két modern
berendezésű kollégiumépület és a Tudósház
kulturált, parkosított udvarral, sok szabad térrel és szabadtéri sportpályákkal rendelkezik. A
város szélén található épületegyüttes könnyen
megközelíthető, az 1-es számú, helyi járatú busz
szinte a kapuig viszi a kollégistákat.
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– a lakószobákban: WiFi internetkapcsolat,
hűtőszekrény,
– zongoraszoba,
– tv- és klubszobák,
– konyhák étkezővel,
– mosó- és vasalószobák,
– szolárium,
– zárt kerékpártároló,
– 24 órás recepció.

Szolgáltatások:
– a lakószobákban: ingyenes internet-
használat, telefon, tv- és rádiószolgáltatás,
hűtőszekrény,
– a tanulóközpontban: több számítógép
és rajzgép,
– kiválóan felszerelt konyhák étkezővel,
– mosó- és vasalószobák,
– kül-és beltéri sportlétesítmények:
asztalitenisz és kondicionáló termek, kosárés strandröplabda-, valamint műfüves fociés teniszpályák,
– kültéri főző- és sütőhelyek,
– moziszoba házimozi rendszerrel,
tv- és klubszobák,
– fedett „hangár” bulikhoz, rendezvényekhez,
– udvari parkolók,
– 24 órás recepció.
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A NEUMANN JÁNOS EGYETEM KARAI
NEUMANN JÁNOS EGYETEM
Oktatási és képzési igazgatóság

GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 (76) 516 317

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: (76) 516-300
E-mail: gamf@gamf.uni-neumann.hu

GAZDÁLKODÁSI KAR (SZOLNOK)

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Telefon: +36 56/510-300
E-mail: gk@gk.uni-neumann.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (KECSKEMÉT)
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76 516-328
E-mail: felveteli@gtk.uni-neumann.hu

18

Cím: 6000 Kecskemét,
Mészöly Gyula tér 1-3.
Telefon: +36 76 517-620
E-mail: kvk@kvk.uni-neumann.hu

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
TelEFON: 76/501-770
E-mail: pk@pk.uni-neumann.hu

