
Programok és a mintatanterv 

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 

Programok neve: 

• Nevelésszociológia Dr. habil. Híves- Varga Aranka egyetemi docens 

• Pedagógiatörténet és nevelésfilozófia Prof. Dr. Heidl György egyetemi tanár 

• Oktatáselmélet és szakmódszertan Prof. Dr. Steklács János, egyetemi tanár 

Az Oktatáselmélet és szakdidaktika új program kurzusai kékkel kiemelve láthatók 

TANTÁRGY CÍME 
KREDIT 

ÉRTÉK 
FÉLÉV SZÁMA 

 

KÖTELEZŐSÉG/ 

VÁLASZTHATÓSÁG 

 

KÖVETELMÉNY 

 

I. félév 

 

 

A neveléstudomány rendszere 5 kr I.  kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Nevelésszociológia 5kr I.  kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Nevelés- és művelődéstörténet 5kr I.  kötelező (mindenkinek) kollokvium 

A pedagógiai kutatás módszererei 5kr I.  kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 

kutatószeminárium I. 
5kr I.  

kötelező (oktatástörténet és 

nevelésfilozófia programon 

lévőknek) 

gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 

kutatószeminárium I. 
5kr I.  

kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Oktatáselméleti  

kutatószeminárium I.   
5 kr I. 

kötelező (oktatáselmélet és 

szakmódszertan programon 

lévőknek) 

gyakorlati jegy 



Kutatás, publikálás I. 5kr I.  kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

 

II. félév 

 

Pszichológia a 

neveléstudományban 
5 kr II.  kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Romológia a társadalomtudományi 

diskurzusokban 
5 kr II. 

kötelező az oktatásszociológiai 

programon lévőknek 
kollokvium 

Pedagógiai elméletek története, 

nevelésfilozófia 
5 kr II. 

kötelező az oktatástörténet és 

nevelésfilozófia programon 

lévőknek 

kollokvium 

Tudás- és tanuláselméletek 5 kr II. 

kötelező az oktatáselmélet és 

szakmódszertan programon 

lévőknek 

kollokvium 

Pedagógiai információforrások 5 kr II. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 

kutatószeminárium II. 
5 kr II. 

kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 

kutatószeminárium II. 
5 kr II. 

kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Oktatáselméleti  

kutatószeminárium II.  
5 kr II. 

kötelező (oktatáselmélet és 

szakmódszertan programon 

lévőknek) 

gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás II. 5 kr II. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Szabadon választható kurzus I. 5 kr II. kötelező (mindenkinek)  

 

III. félév 

 

Az oktatáspolitika és oktatás-

gazdaságtan alapkérdései, 

rendszere 

5 kr III. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

A társadalmi esélykülönbségek 

nevelés- és oktatásszociológiai 

alapjai 

5kr III. kötelező (mindenkinek) kollokvium 



A neveléstudomány szaknyelve 5kr III. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 

kutatószeminárium III. 
5kr III. 

kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 

kutatószeminárium III. 
5kr III. 

kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Oktatáselméleti  

kutatószeminárium III.  
5 kr III. 

kötelező (oktatáselmélet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás III. 5kr III. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység  5 kr III.  szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, Publikálás 5 kr III.  szabadon választható gyakorlati jegy 

 

IV. félév 

 

Összehasonlító neveléstudomány 5 kr IV.  kötelező (mindenkinek) kollokvium 

A pedagógia problématörténeti 

alapjai 
5kr IV. kötelező (mindenkinek) kollokvium 

Neveléstörténeti 

kutatószeminárium IV. 
5kr IV. 

kötelező (oktatástörténet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Nevelésszociológiai 

kutatószeminárium IV. 
5kr IV. 

kötelező (nevelésszociológia 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Oktatáselméleti  

kutatószeminárium IV.  
5 kr IV. 

kötelező (oktatáselmélet 

programon lévőknek) 
gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás IV.  5 kr IV. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Szabadon választható kurzus II. 5 kr IV. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység  5 kr IV. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, Publikálás 5 kr IV. szabadon választható gyakorlati jegy 
 

 

 

Komplex Vizsga 

 

 

 



Kutatás és témavezetői konzultáció I.  5 kr V.  kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció II. 5kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás I. 10 kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység I.  5kr V. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység  5 kr V. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás, egyéb 

tudományos tevékenység 
5 kr V. szabadon választható gyakorlati jegy 

 

Kutatás és témavezetői konzultáció 

III.  
5 kr VI.  kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció 

IV. 
5kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás II. 10 kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység II. 5kr VI. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Oktatási tevékenység  5 kr VI. szabadon választható gyakorlati jegy 

Kutatás, publikálás, egyéb 

tudományos tevékenység 
5 kr VI. szabadon választható gyakorlati jegy 

 

Kutatás és témavezetői konzultáció V.  5 kr VII.  kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció 

VI. 
5kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás III. 10 kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység III. 5kr VII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

 

Kutatás és témavezetői konzultáció 

VII.  
5 kr VIII.  kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Kutatás és témavezetői konzultáció 

VIII. 
5kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Publikálás IV. 10 kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Egyéb tudományos tevékenység IV.  5kr VIII. kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

Disszertációs fejezetek védése 10 kr VIII.  kötelező (mindenkinek) gyakorlati jegy 

 

 

 


