
Gyógypedagógia BA képzés Távoktatási terv  
 

Oktató neve, elérhetősége  
(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun kódja címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.com 
 

BTGYPL1
01 

Bevezetés a szociológiába beadandó 
vizsgadolgozat 

- Vizsgaid
őszakban 
kiküldésr
e kerül 

oktatási 
segédlet, illetve 
ppt! 
 

intézeti honlap:  
www.uni-
miskolc.hu/~bol
alma oldalamon 
a jegyzet file. 
Ebből a 1-6 os 
részek, illetve a 
10. rész! 

skype-os óra, az 
óra eredeti 
időpontjában, 
március 28, 14 
óra! 

Dr. Makai Péter 
makailp@gmail.com 

BTGYPL1
02 

Bevezetés a filozófiába írásbeli 
referátumok - 

már 29. 
ápr 26. 
máj 15. 

pdf, e-
learning E-learning 

e-mail, telefon, 
E-learning, 
neptun 

dr. Hell Judit 
helljudit54@gmail.com 

BTGYPL1
03 

Bevezetés az etikába 1 beadandó 
dolgozat e-
formában+vizs
-ga-dolgozat 
online teszt 
formában 

 beadan-
dó: 
május 
eleje 
vizsga-
dolg.: 
jún. 
végéig 

e-szakkönyv, 
e-cikkek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intézeti 
honlapon és 
e-mail-ben 

e-mail 



Dr. Havasi Virág  
virinyo@gmail.com 
 

BTGYPL1
04 

Jogalkalmazás és 
joghasználat 

beadandók - 06.20. ppt  E-learning E-learning 

Dr. Felszeghi Sára  
sarafelszeghi@gmail.com 

BTGYPL1
05 

Ergonómia  online teszt - egyezte
tés alatt 

e-larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf. jegyzet 

e- Learning ME elearning,  
e-mail 

Dr. Szabó-Tóth Kinga 
szabo.toth.kinga@gmail.com 
 

BTGYPL1
06 

Társadalmi struktúra és 
rétegződés  

beadandó írásbeli 
dolgozat 

- Május 
elején 
adott 
időpontb
an! 

ppt a honlapon! Intézeti honlap: 
https://atti.uni-
miskolc.hu/sege
danyagok.htm 
Társadalmi 
struktúra 
tárgyhoz 
rendelve! 

skype-os óra, az 
óra eredeti 
időpontjában, 
április 18, 8 óra! 

dr. Faragó Ildikó  
ufamgo@gmail.com 
 

BTGYPL1
07 

Általános anatómia  online felmérő 
tesztek, Zh, és 
írásbeli vizsga 

- 06.22. ppt,könyv,on
-line teszt 

e-learning 
felület 

e-lerning 
felület, You 
Tube saját 
csatorna 
meghívásos 
rendszerben 

dr. Faragó Ildikó  
ufamgo@gmail.com 
 

BTGYPL1
08 

Neuroanatómia online felmérő 
teszt, Zh, és 
írásbeli vizsga 

- 06.22. ppt, könyv, 
on-line teszt 

e-learning 
felület 

e-learning 
felület, 
YuoTube saját 
csatorna 
meghívásos 
rendszerben, az 
előre megadott 
kontakt óra 
időpontjában 

Bozsikné Vig Marianna      
bozsikmariann01@gmail.co
m 

BTGYPL1
09 

Bevezetés a pszichológiába 
1.  

on-line dolgozat - 06. 15. ppt, könyv   Moodle felület, 
könyv emailben 

email, Moodle 



dr. Kapusi Angéla, 
kapusiangela@tanarkepzo.hu) 

BTGYPL1
10 

Pedagógia 1.  beadandó 
dolgozat 

- 2020. 
05. 11. 

könyv, cikk intézeti 
honlap, 
e- Learning 

e-mail 

dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

BTGYPL1
1 

Gyógypedagógia történet szóbeli vizsga 
skype-on 

- 1.- 04.10 
2.- 05.16 

ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

BTGYPL1
12 

Gyógypedagógiai 
preambulum 

szóbeli vizsga 
skype-on 

- 1.- 04.10 
2.- 05.09 

ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

BTGYPL1
13 

Gyógypedagógiai 
szociológia  

szóbeli vizsga 
skype-on 

- 1.- 04.10 
2.- 05.16 

ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

Dr. Lubinszki Mária 
lubinszki@tanarkepzo.hu 
bollm@uni-miskolc.hu 
 

BTGYPL1
14 

Önismereti tréning 1.  A video-
kontultáción való 
aktív részvétel 

- 2020.04.
17. 14.00 

pdf online 
folyóirat 

Tematika: 
intézeti honlap, 
tananyagok:  
elearning.uni-
miskolc.hu 

elearning.uni-
miskolc.hu,  
email, zárt 
facebook csoport 

Encsiné Nagy Ágnes  
enagyagnes7@gmail.com 

BTGYPL1
15 

Iskolaegészségtan és 
elsősegélynyújtás  

Minden hallgató levizsgázott, a tárgy teljesített minden Hallgató esetében! 

Dr. Lubinszki Mária 
lubinszki@tanarkepzo.hu 
bollm@uni-miskolc.hu 
 

BTGYPN
201 

Bevezetés a pszichológiába 
2.  

Blended learning 
feladat teljesítése 
esszé formájában. 
Vizsga online 
teszt 
 
 

 2020.04.
30. 
 
2020.05.
12. 10.00 

ppt, pdf goole 
drive linken 
+ 3 db előadás 
alámondásos 
pptn 

Tematika: 
intézeti honlap, 
tananyagok:  
elearning.uni-
miskolc.hu 

elearning.uni-
miskolc.hu,  
email 
 

Dr. Lubinszki Mária 
lubinszki@tanarkepzo.hu 
bollm@uni-miskolc.hu 
 

BTGYPL2
01 

Bevezetés a pszichológiába 
2.  

Blended learning 
feladat teljesítése 
esszé formájában. 
Vizsga online 
teszt 
 

 2020.04.
30. 
 
2020.05.
09.  
2020.06.
05. 14.00 

ppt, pdf goole 
drive linken 

Tematika: 
intézeti honlap, 
tananyagok:  
elearning.uni-
miskolc.hu 

elearning.uni-
miskolc.hu,  
email 
 



Ádám Anetta 
adamanetta@gmail.com 

BTGYPN
202 

Pedagógia 2.  hétről hétre 
vezetett 
elektronikus napló 
(blog), beadandó 

 május 11. videofájl, 
szövegrészletek, 
feladatok 

intézeti honlap, 
messenger 
csoport 

gmail, erre 
létrehozott 
messenger-
csoport, egyénileg 
létrehozott 
blogfelületek 

Ádám Anetta 
adamanetta@gmail.com 

BTGYPL2
02 

Pedagógia 2.  A kurzus lezárult, 
a hallgatók 
gyakorlati jegyet 
szereztek.  

 május 11.  intézeti honlap gmail, neptun 

dr. Kapusi Angéla, 
kapusiangela@tanarkepzo.hu) 

BTGYPN
203 

Művészetpedagógia beadandó 
dolgozat 

- 2020. 
05. 11. 

pdf jegyzet, 
ppt, könyv, 
cikk 

intézeti 
honlap, 
e-Learning 

Google 
Classroom 

dr. Kapusi Angéla, 
kapusiangela@tanarkepzo.hu) 

BTGYPL2
03 

Művészetpedagógia  online teszt - 2020. 
05. 11. 

ppt, könyv, 
cikk 

intézeti 
honlap 
e-Learning 

e-mail 

Dr. Czap László 
czap@mazsola.iit.uni-
miskolc.hu 
 

GEVAUG
YPN204 

Interdiszciplináris 
megközelítések a 
fogyatékosságok 
megértéséhez  

MeMOOC 
rendszerben 
 

- 2020.m
ájus 15.  

MeMoocban 
megadott 
feladatok a 
neptun üzenet 
alapján és 
ajánlott 
ütemezésben 
teljesítendő 
feladatok 

MeMooc email, Neptun 

Dr. Czap László 
czap@mazsola.iit.uni-
miskolc.hu 
 

GEVAUG
YPL204 

Interdiszciplináris 
megközelítések a 
fogyatékosságok 
megértéséhez 

MeMOOC 
rendszerben 
fejezetzáró 
tesztek 
kitöltése 

- 2020.m
ájus 15. 

MeMoocban 
megadott 
feladatok a 
neptun üzenet 
alapján és 
ajánlott 
ütemezésben 

MeMooc email, Neptun 



teljesítendő 
feladatok 

Dr. Felszeghi Sára  
sarafelszeghi@gmail.co
m 
 

ETGYPN
205 

Fejlődéstan – 
Gyógypedagógiai kórtan  

online teszt - egyezte
tés alatt 

e-larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf. jegyzet 

e- Learning ME elearning,  
e-mail 

Dr. Felszeghi Sára  
sarafelszeghi@gmail.co
m 
 

ETGYPL2
05 

Fejlődéstan – 
Gyógypedagógiai kórtan 

online teszt - egyezte
tés alatt 

e-larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf. jegyzet 

e- Learning ME elearning, 
e-mail 

dr. Egri Tímea 
egritimea@gmail.com 
vagy bolegri@uni-
miskolc.hu  

BTGYPN
206 

Az atipikus fejlődés 
pszichológiája  

beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.20. 

Az ME e-
larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k 

ME e-
learning 
felülete 

ME e-learning 
felülete, 
Neptun üzenet, 
az óra minden 
korábban 
meghirdetett 
időpontjában 
skype 
segítségével 
interaktív óra 
nappali és 
levelező 
tagozaton 
egyaránt, 
amely 
azonosítóját az 
oktató küldi el 
az óra előtt. 
Másodlagos 
ajánlott felület 
regisztrációt 



igénylő Zoom 
program.  

dr. Egri Tímea 
egritimea@gmail.com 
vagy bolegri@uni-
miskolc.hu 

BTGYPL2
06 

Az atipikus fejlődés 
pszichológiája 

beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.20. 

Az ME e-
larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k 

ME e-
learning 
felülete 

ME e-learning 
felülete, 
Neptun üzenet, 
az óra minden 
korábban 
meghirdetett 
időpontjában 
skype 
segítségével 
interaktív óra 
nappali és 
levelező 
tagozaton 
egyaránt, 
amely 
azonosítóját az 
oktató küldi el 
az óra előtt. 
Másodlagos 
ajánlott felület 
regisztrációt 
igénylő Zoom 
program.  

dr. Valikovics Attila 
valikovics.idegtox@baz
mkorhaz.hu 
 

ETGYPN
207 

Pszichiátriai alapismeretek  AZ OKTATÓTÓL ADAT MÉG NEM ÉRKEZETT 

dr. Valikovics Attila 
valikovics.idegtox@baz
mkorhaz.hu 

ETGYPL2
07 

Pszichiátriai alapismeretek  AZ OKTATÓTÓL ADAT MÉG NEM ÉRKEZETT 



 
dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

BTGYPN
208 

Gyógypedagógiai 
pszichológia alapjai 

szóbeli vizsga 
skype-on 

 1.- 04.10 
2.- 05.09. 
3.-05.23. 

ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

BTGYPL2
08 

Gyógypedagógiai 
pszichológia alapjai  

szóbeli vizsga 
skype-on 

 1.- 04.10. 
2.- 05.23. 

ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

Gráf Rózsa 
rozsa.graf@gmail.com 

BTGYPN
209 

Bevezetés a tanulási 
zavarok témakörébe – 
pedagógiai diagnosztika  

beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.20. 

Az ME e-
learning 
felületre 
feltöltött 
tananyagok 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k 

ME elearning 
felülete 

ME elearning 
felülete, 
NEPTUN 
a meghirdetett 
időpontokban 
Skyp-os 
interaktív óra 
megtartása 
az azonosítót 
az oktató küldi 
el a 
hallgatóknak 
az óra 
megkezdése 
előtt 

Gráf Rózsa 
rozsa.graf@gmail.com 

BTGYPL2
09 

Bevezetés a tanulási 
zavarok témakörébe – 
pedagógiai diagnosztika 

beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.20. 

Az ME e-
learning 
felületre 
feltöltött 
tananyagok, 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k 
pdf 

 ME elearning 
felülete, 
NEPTUN 
a meghirdetett 
időpontokban 
Skyp-os 
interaktív óra 
megtartása 



az azonosítót 
az oktató küldi 
el a 
hallgatóknak 
az óra 
megkezdése 
előtt 

Gráf Rózsa 
rozsa.graf@gmail.com 

BTGYPN
210 

Korai neurotipikus 
fejlődés, intervenció  

beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.20. 

Az ME e-
learning 
felületre 
feltöltött 
tananyagok, 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k 
pdf 

 ME elearning 
felülete, 
NEPTUN 
a meghirdetett 
időpontokban 
Skyp-os 
interaktív óra 
megtartása 
az azonosítót 
az oktató küldi 
el a 
hallgatóknak 
az óra 
megkezdése 
előtt 

Gráf Rózsa 
rozsa.graf@gmail.com 

BTGYPL2
10  

Korai neurotipikus 
fejlődés, intervenció 

beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.20. 

Az ME e-
learning 
felületre 
feltöltött 
tananyagok, 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k 
pdf 

 ME elearning 
felülete, 
NEPTUN 
a meghirdetett 
időpontokban 
Skyp-os 
interaktív óra 
megtartása 
az azonosítót 
az oktató küldi 



el a 
hallgatóknak 
az óra 
megkezdése 
előtt 

Dr. Tózsa-Rigóné Dr. Nagy 
Judit 

BTGYPN
211 

Integáció és inklúzió  beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.10. 

Az ME e-
larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf 

ME e-
learning 
felülete, 
Neptun 

ME e-learning 
felülete Neptun 
üzenet, 

Dr. Tózsa-Rigóné Dr. Nagy 
Judit 

BTGYPL2
11 

Integráció és inklúzió  beadandó 
dolgozat 

- 2020.0
6.10. 

Az ME e-
larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf 

ME e-
learning 
felülete, 
Neptun 

ME e-learning 
felülete Neptun 
üzenet, 

Magnuczné dr. Godó Ágnes 
magnuczagnes@gmail.com 

BTGYPN
212 

Szaknyelv 1. (angol) Heti online 
feladatok beadás 
 
 
2-3 perces 
szóbeli 
szakmai profil 
bemutatás 
feltöltése audio 
vagy videó 
formában 
 
Online 
szakterminoló-
gia teszt 
 

- 
 

Megje-
lölt heti 
határi-
dők 
 
2020. 
április 2 
 
 
 
 
 
2020. 
április 
9, 14 
óra 
 

Elektronikusan 
elérhető 
olvasmányok 
linkje illetve 
pdfben, word 
formátumú 
feladatlapok, 
videólinkek, 
online teszt 

Google 
Classroom 
csoportban 

email és Google 
Classroom 



CV és 
motivációs 
levél online 
beadása 
 
 
 

2020. 
május 
5. 

Schäffer Anett 
nyeanett@uni-miskolc.hu 
anett.schaffer@gmail.com 
 

BTGYPL2
12 

Szaknyelv 1. (angol)  Az E-learning 
felületen lévő 
feladatok 
elkészítése 
 
Nyelvi szintnek 
megfelelően angol 
nyelvű motivációs 
levél és/vagy CV 
online beadása 
 
2-3 perces szóbeli 
szakmai profil 
bemutatás 
feltöltése audio 
vagy videó 
formában 
 
Online teszt 

- Feladato
k 
elkészíté
se, 
beadandó
k 
elküldése
: 2020. 
május 4. 
 
 
Online 
teszt: 
2020. 
május 5. 

Az E-learning 
felületen 
elérhető online 
feladatok, 
olvasmányok, 
videók linkjei, 
pdf formátumú 
anyagok. 

E-learning 
felület. 

e-mail és E-
learning.  

dr. Bikics Gabriella  
bikicsg@gmail.com 

BTGYPN
213 

Szaknyelv 1. (német) beadandó 
dolgozat 

- máj.15 jegyzet 
video fájl 

Moodle 
felület 

e-mail 

dr. Bikics Gabriella  
bikicsg@gmail.com 

BTGYPL2
13 

Szaknyelv 1. (német) beadandó 
dolgozat 

- máj.15 jegyzet 
 

Moodle 
felület 

e-mail 

Dr. Felszeghi Sára  
sarafelszeghi@gmail.co
m 
 

ETGYPN
214 

A családtervezés – ad 
honorem Czeizel Endre 
(SZAVA) 

online teszt - egyezte
tés alatt 

e-larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf. jegyzet 

e- Learning ME elearning, 
e-mail 



Dr. Felszeghi Sára  
sarafelszeghi@gmail.co
m 
 

ETGYPL2
14 

A családtervezés – ad 
honorem Czeizel Endre 
(SZAVA) 

online teszt - egyezte
tés alatt 

e-larning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf. jegyzet 

e- Learning ME elearning, 
e-mail 

Sziszkoszné dr. Halász 
Dorottya  
sz.halaszdorottya@gmail
.com 
dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

ETGYPN
217 

A holokauszt történetisége 
és pszichológiája 
(SZAVA) 

szóbeli vizsga 
skype-on 

- 05.16. ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

Sziszkoszné dr. Halász 
Dorottya  
sz.halaszdorottya@gmail
.com 
 
dr. Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.com 

ETGYPL2
17 

A holokauszt történetisége 
és pszichológiája 
(SZAVA) 

szóbeli vizsga 
skype-on 

- 05.16. ME e-learning 
felületére feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok, 
ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

Dr. Lajos Veronika 
lajosvera@yahoo.co.uk 
 

BTGYPN
222/BTG
YPL222 

Alkalmazott antropológia 
gyakorlatok (Egészség – 
jólét – fogyasztás) 
(SZAVA) 

blended 
learning 
felületen 
tanulási napló 
és online teszt 
(vizsga) 

- 2020. 
05.15. 
 
és 
2020. 
05.15-
22. 

Az ME e-
learning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: 
pdf 
dokumentum
ok, ppt-k, 
videók 

ME e-
learning 
felülete 
(Moodle) 

Moodle, 
Skype, email 

 
 
 


