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ELŐZETES IGÉNYFELMÉRÉS 

A 2019/2020. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN TÖRTÉNŐ 

SZAKIRÁNY-VÁLASZTÁSHOZ!* 

A Kari Tanács és a Szenátus határozata értelmében az Autizmus spektrum pedagógiája, az Értelmileg akadályozottak 

pedagógiája, a Látássérültek pedagógiája és a Tanulásban akadályozottak pedagógiája mellé 5-5 szakirányból lehet 

választani. A Hallássérültek pedagógiája, a Pszichopedagógia és a Szomatopedagógia szakirányok mellé 4-4 másik 

szakirányból lehet választani, a Logopédia szakirány mellé másik szakirány nem választható. 

8 féléves képzésben választható szakiránypárok (vagy szakirány /logopédia) két szakirány választása esetén 

(Kérjük 1-17-ig rangsorolni a választandó szakiránypárokat/szakirányt! 1. helyre kell rangsorolni a leginkább kívánt 

szakiránypárt/szakirányt, 17. helyre kell rangsorolni azt, amit utolsóként választana.) 

Szakirány 1.  Szakirány 2. 
Szakirány/pár 

rangsor 

Autizmus spektrum pedagógiája – Értelmileg akadályozottak pedagógiája  

Autizmus spektrum pedagógiája – Hallássérültek pedagógiája  

Autizmus spektrum pedagógiája – Pszichopedagógia  

Autizmus spektrum pedagógiája – Szomatopedagógia  

Autizmus spektrum pedagógiája – Tanulásban akadályozottak pedagógiája  

Értelmileg akadályozottak pedagógiája – Hallássérültek pedagógiája  

Értelmileg akadályozottak pedagógiája – Látássérültek pedagógiája  

Értelmileg akadályozottak pedagógiája – Pszichopedagógia  

Értelmileg akadályozottak pedagógiája – Szomatopedagógia  

Hallássérültek pedagógiája – Látássérültek pedagógiája  

Hallássérültek pedagógiája – Tanulásban akadályozottak pedagógiája  

Látássérültek pedagógiája – Pszichopedagógia  

Látássérültek pedagógiája – Szomatopedagógia  

Látássérültek pedagógiája – Tanulásban akadályozottak pedagógiája  

Logopédia  /8 féléves/    

Pszichopedagógia – Tanulásban akadályozottak pedagógiája  

Szomatopedagógia – Tanulásban akadályozottak pedagógiája  

6 illetve 7 féléves képzésben (kizárólag diplomával rendelkezőknek) választható szakirányok egy szakirány választása 

esetén: 

(Kérjük 1-8-ig rangsorolni a választandó szakirányt! (1. helyre kell rangsorolni a leginkább kívánt szakirányt, 8. helyre 

kell rangsorolni azt, amit utolsóként választana) 

Szakirány Rangsor 

Autizmus spektrum pedagógiája /6 félév/  

Értelmileg akadályozottak pedagógiája /6 félév/  

Hallássérültek pedagógiája /6 félév/  

Látássérültek pedagógiája /6 félév/  

Logopédia /7 félév/  

Pszichopedagógia /6 félév/  

Szomatopedagógia /6 félév/  

Tanulásban akadályozottak pedagógiája /6 félév/  

Az alábbi szakirány-párok NEM indulnak: 

Autizmus spektrum pedagógiája – Látássérültek pedagógiája 

Értelmileg akadályozottak pedagógiája – Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

Hallássérültek pedagógiája – Pszichopedagógia 

Hallássérültek pedagógiája – Szomatopedagógia 

Pszichopedagógia – Szomatopedagógia 

 

                                                      
* A kitöltött űrlapot 2019. november 29. (péntek) 15.00 óráig kérjük leadni a dékánhelyettesi titkárságon (A/204) 


