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Bővebben a nemzetközi

lehetőségekről  a kari honlap

Nemzetközi lehetőségek oldalán

tájékozódhat.

 

További információ és kérdés

esetén a Nemzetközi Iroda

munkatársai készséggel segítik az

érdeklődő hallgatókat. 

Elérhetőségük: 

E-mail: international@tatk.elte.hu

Időpontfoglalás:

https://tatk.elte.hu/nemzetkoziiroda

 

A mintatantervben mobilitási ablaknak

kijelölt félévében a   külföldön teljesített

kurzusok beszámításra kerülnek a hallgató

itthoni tanulmányaiba.

Elsődleges pozitív hozadéka, hogy

elkerülhető vele a  hallgató kettős terhelése,

és a tanulmányok befejezésének a csúszása.

A hallgatóknak ennek fényében érdemes

tehát tervezniük a tanulmányaiakat.

MIT JELENT A 
MOBILITÁSI ABLAK?

Az Academic Cooperation Association

(ACA) meghatározása szerint egy, a képzés
tantervébe beépített, nemzetközi
hallgatói mobilitásra fenntartott időszak. 

A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon

a mobilitás tantervbe történő beépítéséhez

és megkönnyítse a hallgatók, oktatók,

közreműködő munkatársak mobilitásban

történő részvételét.

Így tehát, ha egy hallgató szeretne a képzési

ideje alatt külföldön tanulni, akkor azt a

mobilitiási ablak alatt érdemes teljesítenie.

Ettől el lehet térni természetesen, ha a

hallgatónak másik félévben optimális a

külföldi kiutazás. 

https://tatk.elte.hu/hallgatoknak/nemzetkozi?m=418
http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA_2013_Mobility_windows.pdf


A szociológia alapszakon a 4. félév a legideálisabb

külföldi részképzés eltöltésére.

Ebben a félévben egyetlen kötelező tárgyuk van a

hallgatóknak (Társadalmi szerkezet, társadalmi

folyamatok 2. négy kreditért), amire nem épül már más

tárgy, így a hallgatók választhatnak: vagy azzal

ekvivalens kurzust keresnek a külföldi egyetemen, vagy

az utolsó félévben végzik el az ELTE-n.

A mintatantervben kékkel megjelölt kurzusokhoz

illeszkedő külföldi tárgyak lehetnek itthon elismertetve,

a mobilitás sikeres teljesítése után, maximum 30 kredit

értékben. 

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon:

https://tatk.elte.hu/kepzesek

SZOCIOLÓGIA 
alapszak
(magyar nyelven)

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK
MOBILITÁSI ABLAK



MOBILITÁSI ABLAK

Intenzív záró komplex gyakorlat (tárgykód:SZM245.2)

kötelező szakmai gyakorlat külföldön való teljesítése

(20 kredit)

Ehhez szükséges itthon felvenni a SZM247.3

Gyakorlatkísérő szeminárium II. -t, melyet a hallgató

online teljesít az adott félévben  folyó szeminárium

keretében (4 kredit)

A fennmaradó 6 kredit értékben bármilyen tárgy

teljesíthető, mely a Szociális munka különböző

társadalmi csoportokban c. tárgyblokkhoz igazodik.  

A szociális munka BA képzésben a 6. félév került

kijelölésre 26 kredit értékben az alábbiak szerint: 

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon
https://tatk.elte.hu/kepzesek

SZOCIÁLIS
MUNKA
alapszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK



A nemzetközi tanulmányok alapszakon a kötelező tárgyak

leginkább az első két évre korlátozódnak.

Ennek következtében a legcélszerűbb az ötödik félévre
tervezni a külföldi részképzést.

A külföldi félév a szabadon választható tárgyblokkal (12
kredit)  valamint az alábbi tárgyak külföldi megfelelőivel

teljesíthető: (16 kredit)

NTb116 - Nemzetközi gazdaságtan 

SZOCBA81 - Kulturális antropológia 1.
SZOCBA87 - Mai szociális problémák és szociálpolitikai
válaszok
NTb128-T-EA - Tematikus tárgy - előadás
NTb128-T-GY - Tematikus tárgyak - gyakorlat

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon:

https://tatk.elte.hu/kepzesek

NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK
alapszak
(magyar nyelven)

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

MOBILITÁSI ABLAK



ELTE TáTK

A szociológia mesterszakon a kötelező tárgyak leginkább

az első két félévre korlátozódnak, a harmadik félévre már

csak a háromrészes szakdolgozatíró szeminárium-

sorozat utolsó darabja marad, A negyedik félévben pedig

egyáltalán nincs kötelező óra. 

Az utolsó szakdolgozatíró szeminárium adott esetben

távolról is elvégezhető, így külföldi részképzésre a

harmadik és negyedik félév is alkalmas.

A külföldi félév során tehát  a hallgatók (a harmadik

félévben az említett kivétellel) kötelezően választható,

ötkredites specializációs (differenciált szakmai) tárgyakat

teljesítenek. 

SZOCIOLÓGIA 
mesterszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK MOBILITÁSI ABLAK

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon:

https://tatk.elte.hu/kepzesek



MOBILITÁSI ABLAK

szociális helyzetek komplex elemzése (tágykód: LSZM-

MA9, kötelező!) tartalmú tárgynak megfelelő, komplex

elemzésre, kutatásra épülő tárgy  (5 kredit)

szakterületi szociálpolitika és szociális munka tárgyak

blokkhoz illeszkedő tárgyak köre (8 kredit)

szociális munka aktuális módszerei tárgyak blokkhoz

illeszkedő tárgyak köre (12 kredit)

szabadon választható tárgyak köre (6 kredit)

A szociális munka  MA képzésben a 4. félév kerül

kijelölésre 30 kredit értékben az alábbiak szerint:

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon
https://tatk.elte.hu/kepzesek

SZOCIÁLIS
MUNKA
mesterszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK



A nemzetközi tanulmányok mesterszakon a kötelező

tárgyak leginkább az első két félévre korlátozódnak, a

harmadik és negyedik félévre már csak a kötelezően

választhatő tárgyak maradnak.

Ennek következtében a legcélszerűbb a harmadik
félévre  tervezni a külföldi tanulást.

A külföldi félév során a hallgató tehát a  kötelezően

választható tárgyblokkot teljesíti (min. 25 kredit),  amit ki

lehet egészíteni a szabadon választható tárgyak körével.

NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK
mesterszak
(magyar nyelven)

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon:

https://tatk.elte.hu/kepzesek

MOBILITÁSI ABLAK



MOBIL ITÁSI  ABLAK
A kulturális antropológia mesterszakon a kötelező tárgyak az első két

félévre korlátozódnak, a harmadik és negyedik félévre már csak a

kötelezően választhatő tárgyak maradnak.

Ennek következtében a legcélszerűbb a harmadik félévre  terveznie
a hallgatóknak a külföldi részképzést.

A mintatanterv előírja, hogy az egyes tematikus csoportok 

 összkreditértékét szerezze meg a hallgató a képzés alatt.  Ezekbe a

témakörbe sorolható tárgyakat nemcsak az ELTE-n lehet teljesíteni,
hanem külföldön is. Röviden tehát, ilyen témájú kurzusokat kell

keresnie a hallgatónak a külföldi egyetemen. A külföldi félév ezek

kiegészítéseképpen vagy mellett, szabadon választható tárgyakkal
teljesíthető (6 kredit). 

A tematikus csoportok a következők:

  1. Antropológiai elméletek és módszerek – 15 kredit  
 2. Szakantropológiák – 31 kredit - Vallásantropológia, Szociálantropológia; 

 Gazdasági antropológia; Politikai antropológia; Esztétikai antropológia;

Vizuális antropológia.

  3. A világ népei - 15 kredit - Afrika antropológiája;  Amerika antropológiája;

Ausztrália és Óceánia antropológiája; Ázsia antropológiája; Európa

antropológiája. 

KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
mesterszak
(magyar és angol nyelven)

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

A teljes  mintatanterv elérhető a kari
honlapon

https://tatk.elte.hu/kepzesek



A teljes  mintanterv elérhető a kari
honlapon a képzések fül alatt.

SZOCIÁLPOLITI
KA
mesterszak

2021/2022.
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

Társadalom- és szociálpolitikai rendszerek elemzése 

Szociálpolitika műhely  (3 kredit)
Szabadon választható tárgyak köre 

A szociálpolitika mesterszakon a kötelező tárgyak leginkább az

első két félévre korlátozódnak, a harmadik és negyedik félévre

már csak a két részből álló szakdolgozatíró szeminárium

marad. 

A kötelező szakdolgozati konzultáció távolról is elvégezhető,

így a legcélszerűbb a harmadik félévre tervezni a külföldi

mobilitást.

A külföldi félév az alábbi tárgyblokkokhoz illeszkedő
kurzusokkal teljesíthető 30 kredit értékben:

      (20 kredit)

MOBILITÁSI ABLAK

A teljes  mintatanterv elérhető a kari honlapon
https://tatk.elte.hu/kepzesek

SZOCIÁLPOLITIKA
mesterszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK



A teljes  mintanterv elérhető a kari
honlapon a képzések fül alatt.

SZOCIÁLPOLITI
KA
mesterszak

2021/2022.
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

KÖZÖSSÉGI ÉS
CIVIL
TANULMÁNYOK
mesterszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

A közösségi és civil tanulmányok mesterszakon a kötelező

tárgyak leginkább az első két félévre korlátozódnak. Így

legcélszerűbb a harmadik félévre tervezni a külföldi

részképzést a hallgatóknak.

Alapvetően a kötelezően választható tárgyblokk (18 kredit) és

a szabadon választható kurzusok (6 kredit) jelennek meg

ebben a félévben 24 kredit értékben. 

Pontosabban tehát, a külföldi félév alatt a fejlesztés

kontextusai témájú (min. 8 kredit), és módszertani fejlesztési

kompetenciák témájú (min. 8 kredit) kurzusokat kell

teljesítenie a hallgatónak.

Egyetlen kötelező tárgy van ebben a félévben,  ami

globalizációs ismeretekhez (5 kredit) kapcsolódik, ez

könnyen elsajátítható külföldön is; ha nem, a következő

félévben vizsgakurzusként is indítható és teljesíthető az ELTE-n.

A teljes  mintatanterv elérhető a kari
honlapon

https://tatk.elte.hu/kepzesek

MOBILITÁSI ABLAK



MOBILITÁSI ABLAK

A teljes  mintanterv elérhető a kari
honlapon a képzések fül alatt.

SZOCIÁLPOLITI
KA
mesterszak

2021/2022.
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

SURVEY
STATISZTIKA ÉS
ADATANALITIKA 
mesterszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

 Szakdolgozati konzultáció (kötelező, 8 kredit)

6 kredit szabadon válaszható tárgy

Az 5 specializációba tartozó kompetenciákat fedő kurzusok

(egy-egy nevesített alkalmazási területen - pl. biostatisztika,

digitális társadalomkutatás stb. - levő haladó

statisztikai/adatelemzési kurzusok) kinti elvégzésével. A

vonatkozó kompetenciák a specializációk megnevezéséből

könnyen beazonosíthatók. 

A differenciált blokk tárgyai tartalmukban hasonló

kurzusokkal.

A survey statisztika és adatanalitika mesterszakon a kötelező

tárgyak leginkább az első három félévre korlátozódnak. Így

legcélszerűbb a negyedik félévre tervezni a külföldi részképzést

a hallgatóknak.

A negyedik félévben a szakdolgozati konzultáció (8 kredit)

távolról is elvégezhető.

A külföldi részképzés a következőképpen épülhet fel (min.20

kredit teljesítése kötelező):

A teljes  mintatanterv elérhető a kari
honlapon

https://tatk.elte.hu/kepzesek



MOBILITÁSI ABLAK

A teljes  mintanterv elérhető a kari
honlapon a képzések fül alatt.

SZOCIÁLPOLITI
KA
mesterszak

2021/2022.
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

HUMÁNÖKOLÓGIA 
mesterszak

2021/2022-es
tanévtől
felvetteknek

ELTE TáTK

A humánökológia mesterszakon a kötelező tárgyak az

első három félévre korlátozódnak. Így legcélszerűbb a

negyedik félévre tervezni a külföldi részképzést a

hallgatóknak.

Ebben a félévben nincsenek már kötelező tárgyak a

mintatantervben, csak kötelezően választhatók. 

A külföldön teljesített tárgyak mind a kötelezően, mind

pedig a szabadon választható tárgyak terhére

elfogadtathatók. 

A tárgyak elfogadtatása minden esetben egyedi elbírálás

tárgya, a szakigazgatóval történő egyeztetés szükséges

hozzá. 

 

A teljes mintatanterv elérhető a kari honlapon a képzések

almenü alatt.

A teljes  mintatanterv elérhető a kari
honlapon

https://tatk.elte.hu/kepzesek


