
 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS 

PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ÁLTAL SZERVEZETT 

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL 

 

Az intézményfejlesztés specializáció rövid bemutatása  

A képzés a neveléstudomány MA képzésen belüli 47 kredites, 120 órás specializáció. A 

specializációfelelőse Dr. Szivák Judit habilitált egyetemi docens. Célja olyan szakemberek 

képzése, akik oktatással foglalkozó intézményekben intézményi szinten folyó elemzéseket, 

fejlesztéseket tudnak tervezni, szervezni, megvalósítani, értékelni.  

A fejleszteni kívánt kompetenciákat a pedagógia szakos "Képzési és kimeneti követelmények" 

tartalmazzák. Ezek fejlesztése érdekében a képzés a következő fő tartalmi csomópontokat 

érinti:  

• szervezetfejlesztés, iskolafejlesztés, iskolai minőségirányítás  

• szervezetek pszichológiája, vezetéslélektan, Közösség-és szervezetfejlesztési tréning  

• pedagógiai programfejlesztés, tananyagfejlesztés, módszertani innováció  

• pedagógiai tanácsadás, mentorálás  

• intézmények empirikus vizsgálata, kutatásmódszertan  

• információs társadalom és intézményfejlesztés  

 

A negyedik félévben teljesítendő gyakorlat összesen 60 órás 10 kredites.  

 

A gyakorlat szervezése és folyamata:  

• A hallgató az intézményt/szervezetet érdeklődése alapján, az intézet által javasolt 

listából választhatja, vagy új intézménnyel való együttműködési megállapodás kötését 

is kezdeményezheti. A szakmai gyakorlat helyének kiválasztása és jelzése az Intézet 

felé elektronikus kérdőíven adott tanévben november 1-je és 30-a között történik meg. 

• A gyakorlat terepéül szolgáló intézmény vezetőjének visszajelzése alapján az egyetem 

felkéri és együttműködési szerződést köt az intézménnyel gyakorlóhely biztosítására. A 
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terepen dolgozó szakértő látja el a mentor szerepét is a gyakorlat során.  

• A gyakorlat elején munkatervet készítenek, melyet egyeztetnek a gyakorlatot vezető 

mentorral.   

A szakmai gyakorlati hely választásával kapcsolatos információs anyag itt olvasható. 

• A gyakorlat során végezhető tevékenységek:  

o Intézményi dokumentumok vizsgálata és elemzése  

o Szervezetfejlesztési folyamat során hospitálás, a tapasztalatok megbeszélése a 

mentorral  

o Szervezet vizsgálata, elemző tevékenység 

o Szervezetfejlesztési részprojekt tervezése, szervezése, értékelése 

A gyakorlat során végezhető tevékenységeket a mentor támogatja, tervezésük a mentorral 

egyeztetve történik. 

• A gyakorlat dokumentálása és értékelése:  

o A gyakorlat folyamatáról tanulási naplót készítenek a hallgatók. További 

feladatuk: intézmény megismerése, bemutatása, vállalt feladatthoz kapcsolódó 

elemző / fejlesztő dokumentum készítése.  

o A gyakorlati jegyet az Intézményfejlesztő gyakorlat kurzus oktatója adja.  

o A gyakorlat dokumentációjának bemutatása a záróvizsga része.  

• Finanszírozás: Jelenleg az Egyetem gazdasági helyzetéből adódóan nem tud forrást 

biztosítani. 

 

További információk:  

• Az Intézményfejlesztő specializációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás: itt 

• A gyakorlat vezető oktatója: dr. Szivák Judit (szivak.judit@ppk.elte.hu) 

 

A gyakorlattal kapcsolatos szervezést és adminisztrációt Huszár Viktória látja el 

(huszar.viktoria@ppk.elte.hu) 
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