
Külföldi intézmény neve:

Erasmus kód:

Külföldi tanegység Kód Szemeszter Szak Tartalom Hazai tanegység Kód Szak Művter Félév

Általános didaktika KPP/PPdb/DID1/15 ősz óvó óvó

A zeneelmélet és zenei nevelés alapjai KPP/PPdb/HVA1/15 ősz óvó Ének-zene és módszertana III ÓP17NA02A03 óvó nem III

A matematika alapjai KPP/PPdb/MAT1/15 ősz óvó Matematika és módszertana I. ÓP17NA05A01 óvó nem III

Bevezetés a magyar nyelvtudományba 1. KPP/PPdb/MJL1/15 ősz óvó óvó

Általános pedagógia, és pedagógiatörténet KPP/PPdb/PED1/15 ősz óvó Neveléstörténet II. ÓP17NA06A07 óvó nem IV

Bevezetés az óvodai és elemi oktatásba KPP/PPdb/PEP/15 ősz óvó óvó
Általánoslélektan alapjai KPP/PPdb/PSY1/15 ősz óvó óvó

Mozgáskultúra és a testnevelés alapjai KPP/PPdb/TVA1/15 ősz óvó Testnevelés és módszertana III. ÓP17NA11A03 óvó nem III

Hangszerjáték KPP/PPdb/HVA2/15 ősz óvó óvó

A számfogalom fejlesztésének módszerei KPP/PPdb/MAT2/15 ősz óvó óvó

Bevezetés a magyar nyelvtudományba 2 KPP/PPdb/MJL2/15 ősz óvó óvó

Neveléselmélet KPP/PPdb/PED2/15 ősz óvó óvó

Játékpedagógia KPP/PPdb/PGH/15 ősz óvó óvó

Gyermekbiológia KPP/PPdb/PRV1/15 ősz óvó óvó

Fejlődéslélektan alapjai KPP/PPdb/PSY2/15 ősz óvó óvó

A szlovák nyelv fonetikája és fonológiája KPP/PPdb/SJL1/15 tavasz óvó óvó

Az óvodai művelődés didaktikája KPP/PPdb/DMŠ1/15 tavasz óvó óvó

A geometria alapjai KPP/PPdb/MAT3/15 tavasz óvó óvó

Nyelvi kompetenciák fejlesztése KPP/PPdb/MJL3/15 tavasz óvó óvó

Pedagógiai gyakorlat 1 KPP/PPdb/PPX1/15 tavasz óvó

A természetismeret alapjai KPP/PPdb/PRV2/15 tavasz óvó
Ökológia, természet- és 

környezetvédelem
ÓP17NA10A02 óvó nem IV

Gyermeklélektan KPP/PPdb/PSY3/15 tavasz óvó óvó

A szlovák nyelv morfológiája és lexiklógiája KPP/PPdb/SJL2/15 tavasz óvó óvó

Testnevelés oktatás módszertana az óvodában KPP/PPdb/TVA4/15 tavasz óvó
Testnevelés és módszertana IV

ÓP17NA11A04 óvó nem IV

Vizuális nevelés az óvodában KPP/PPdb/VVA2/15 tavasz óvó óvó

Inkluzív pedagógia alapjai KPP/PPdb/IPG/15 tavasz óvó Inkluzív nevelés ÓP17NA06A13 óvó nem IV

Szöveges feladatok megoldásának móodjai KPP/PPdb/MAT4/15 tavasz óvó óvó

Kommunikáció és nyelvi kompetencia fejlesztése az óvodában KPP/PPdb/MJL4/15 tavasz óvó óvó

A nevelői ráhatások módszertana az iskolai intézményekben KPP/PPdb/MTV1/15 tavasz óvó óvó

Pedagógiai projekt KPP/PPdb/PPR/15 tavasz óvó óvó

Pedagógiai gyakorlat 1 KPP/PPdb/PPX1/20 tavasz óvó

Pedagógiai gyakorlat 2 KPP/PPdb/PPX2/15 tavasz óvó

Regionális kultúra KPP/PPdb/RGK/15 tavasz óvó óvó

Szlovák mondattan KPP/PPdb/SJL3/15 tavasz óvó óvó

Nevelésszociológia KPP/PPdb/SOC/15 tavasz óvó
A szociálpolitika alapjai. 

Óvodai gyakorlat I.
ÓP17NA08SS06 óvó igen IV
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Óvodapedagógia



Magyar gyermekirodalom KPP/PPdb/MJL5/15 ősz óvó óvó

A napközi otthonok nevelési rendszere KPP/PPdb/MTV2/15 ősz óvó óvó

Pedagógiai diagnosztika az óvodai művelődésben KPP/PPdb/PKO2/15 ősz óvó óvó

Pedagógiai gyakorlat 3 KPP/PPdb/PPX3/15 ősz óvó

A szlovák nyelv tanításának módszertana az óvodában KPP/PPdb/SJL5/15 ősz óvó óvó

Az alternatív pedagógia alapjai KPP/PPdb/ALT/15 ősz óvó óvó

Oktatási és nevelési programok KPP/PPdb/DMŠ2/15 ősz óvó óvó

Intézményvezetés KPP/PPdb/DMŠ3/15 ősz óvó óvó

Az óvodai zenei nevelés módszertana KPP/PPdb/HVA5/15 ősz óvó Ének-zene és módszertana IV. ÓP17NA02A04 óvó nem IV

Pedagógiai gyakorlat 3 KPP/PPdb/PPX3/20 ősz óvó

Pedagógiai gyakorlat 4 KPP/PPdb/PPX4/15 ősz óvó

Az óvodai vizuális nevelés módszertana KPP/PPdb/VVA3/15 ősz óvó óvó

Neveléselmélet KPD/PEDdb/TEV/18 ősz tanító Neveléselmélet TT17NA06A07 tanító nem III

Nevelési témakôr 1 KPD/PEDdb/TOV1/18 ősz tanító tanító

Bevezetés a pedagógiába és a neveléstudományba KPD/PEDdb/USP/18 ősz tanító tanító

Általános pedagógia és neveléstôrténet KPD/PEDdb/VPD/18 ősz tanító Neveléstörténet szeminárium TT17NA06A11 tanító nem V

Áltlános pszichológia alapjai KPD/PEDdb/ZVP/18 ősz tanító Pedagógiai pszichológia TT17NA06A08 tanító nem IV

Gyermekbiológia KPD/PEDdb/BID/18 ősz tanító tanító

Nevelés kultúrantropológiája KPD/PEDdb/KAV/18 ősz tanító tanító

Neveléslélektan KPD/PEDdb/PSV/18 ősz tanító tanító

Szabadidôpedagógia KPD/PEDdb/PVC/18 ősz tanító tanító

Nevelési témakôr 2 KPD/PEDdb/TOV2/18 ősz tanító tanító

Pedagógiai kommunikáció KPD/PEDdb/TPK/18 ősz tanító tanító

Fejlôdéslélektan KPD/PEDdb/VPS/18 ősz tanító tanító

Általános didaktika KPD/PEDdb/DID/18 tavasz tanító tanító

Nevelésmódszertan az iskolai intézményekben KPD/PEDdb/MTP/18 tavasz tanító tanító

Pedagógiai gyakorlat a gyermekotthonban KPD/PEDdb/PPX1/18 tavasz tanító tanító

Gyermeklélektan KPD/PEDdb/PSD/18 tavasz tanító tanító

Nevelésszociológia KPD/PEDdb/SOC/18 tavasz tanító tanító

Nevelési témakôr 3 KPD/PEDdb/TOV3/18 tavasz tanító tanító

Alternatív pedagógiai koncepciók KPD/PEDdb/APK/18 tavasz tanító tanító

Nevelés- és oktatásfilozófia KPD/PEDdb/FVV/18 tavasz tanító tanító

Pedagógiai gyakorlat a kôzépiskolás kollégiumban KPD/PEDdb/PPX2/18 tavasz tanító tanító

 Szociálpedagógia KPD/PEDdb/SPS/18 tavasz tanító tanító

Nevelési témakôr 4 KPD/PEDdb/TOV4/18 tavasz tanító tanító

Inkluzív pedagógia alapjai KPD/PEDdb/ZIP/18 tavasz tanító Inkluzív nevelés TT17NA06A12 tanító nem V

Pedagógia
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