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Dékáni
köszöntő
Kedves Érdeklődő!
Ebben a kiadványban igyekeztünk
összegezni mindazt, amit a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karáról tudni
érdemes.
Sopronban, ezek között a falak között
már közel 100 éve pedagógusképzés
zajlik. Az élet, az ember, a gyermek,
a teremtett világ mint érték tisztelete jellemezi az itt folyó munkát. Az
oktatásnak, a szakmai munkának és

A Benedek Elek Pedagógiai Kar
fennállása óta a gyermek és a család
értékeire, azok tiszteletére, a szociálisan hátrányt szenvedők pártfogására, de mindenekfelett a nevelés- és
társadalomtudományok emberközpontú alkalmazására neveli hallgatóit. A soproni székhelyű intézmény
mára sokoldalú, gyakorlatorientált
és piacképes képzéseket nyújt, melyekkel rugalmasan alkalmazkodik

később a kutatómunkának így olyan
hagyományai teremtődtek meg, melyek erős alapot adnak ahhoz, hogy
karunk jó válaszokat tudjon adni a
változó világ kihívásaira, miközben
értékeit megőrzi és továbbadja. Átlapozva ezt a brosúrát Ön is meggyőződhet erről.
Ha e kiadvánnyal sikerült felkeltenünk érdeklődését karunk iránt, kérem, bátran keressen bennünket!
Katona György
dékán

a regionális, hazai és a nemzetközi
munkaerő-piaci igényekhez is. A névadó Benedek Elek emblematikus
személye a letisztult formát és értékeket megjelenítő intézmény védjegyévé vált, mely képes folyamatosan
megújulni, s fiatalos lendületével egy
közvetlen, barátságos környezetet
biztosítani oktatói és hallgatói számára.

Alapszakok (BA)
Intézményünk kisgyermeknevelői és óvodapedagógiai területen hazai és nemzetközi szinten elismert tevékenységet végez. Célunk
korszerű és sokszínű fejlesztési és
nevelési módszereket alkalmazni
képes csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok képzése.
Az Óvodapedagógus nemzetiségi
szakirányt vagy az angol/német specializációt választó hallgatók a folyamatosan bővülő külföldi gyakorlóhelyek és munkalehetőségek közül is
választhatnak.

Mesterszakok (MA)
Karunk pedagógiai mesterképzéseket
folytat pedagógiatanár, játék- és szabadidő-szervező tanár, mérnök- és agrármérnök tanár, valamint közgazdásztanár
szakokon. Osztatlan közgazdásztanár
képzésünk szakspecifikus átképzési lehetőséget biztosít, így rövid időn belül
akár két piacképes diploma megszerzése
is lehetővé válik.

A szociálpedagógus alapképzés a
gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit
kezelni képes szakemberek képzése, mely szintén kvalifikált hazai és
ausztriai gyakorlati lehetőségeket
kínál hallgatóinak.
A társadalmi tudományok alapszak olyan szakemberek képzését
vállalja, akik piacképes tudással rendelkeznek a versenyszférában, a közigazgatásban, valamint a szociális, a
kulturális és a politikai intézményrendszerekben.

Külkapcsolatok
Az Erasmus ösztöndíj program
számos külföldi felsőoktatási intézményben biztosít lehetőséget
hallgatóink szakmai, idegen nyelvi
és kulturális oktatásban való részvételére. Karunk neves pedagógiai
tudásközpontokkal tart kapcsolatot
Nagy-Britannián, Spanyolországon,
Németországon, Ausztrián, Törökországon és Grúzián keresztül egészen Thaiföldig.

Tudományos munka
Karunk arra törekszik, hogy a társadalom- és a humántudományok
– elsősorban kisgyermeknevelés és
szociális területeken – kutatói bázisa
legyen, tudományos hátteret biztosítva ezzel a kar oktatási és innovációs feladatainak. Kutatási tevékenységünk minőségi ellátásán keresztül
kívánunk hozzájárulni régiónk, országunk fejlődéséhez, a jövő értel-

miségének kineveléséhez. Karunkon
országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek működnek,
melyek munkáját a Humántudományi Kutatóközpont koordinálja. A
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karával közösen adjuk ki a Képzés és
Gyakorlat című, az MTA által tudományosan elismert neveléstudományi folyóiratot.

Legfontosabb kutatási területeink:

•
•
•
•
•

Kisgyermeknevelés
Művészetpedagógia
Sportpedagógia
Szociálpedagógia
Tehetséggondozás

Tehetséggondozás
Az intézmény különleges figyelmet
fordít a hallgatók tehetségének kibontakoztatására. Különböző kurzusok, tehetségkutató programok,
hallgatói kutatóműhelyek, művészeti foglalkozások, mentorprogramok
biztosítják a tehetségek kiteljesedé-

sét. Don Bosco Szakkollégium, továbbá akkreditált tehetségközpont
is működik karunkon. A hallgatói
önképzőköri kutatások támogatására szerveződött a Kari Tudományos
Diákköri Tanács.

Sopron szívében nyüzsgő egyetemi élet, számos kulturális és szórakozási lehetőség várja a Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatóit.

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

www.bpk.nyme.hu

központi telefonszám: 06-99-518-920
Dékáni hivatal: 06-99-518-940
Tanulmányi koordinátor: 06-99-518-955

