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A tantárgy oktatásának célja:
Lehetőséget biztosítani a hallgatóknak a főiskolai/egyetemi tanulmányok sikerességéhez szükséges
készségek és képességek fejlesztésére, a rendelkezésre álló módszerek és eszközök megismerésére és
kipróbálására. Az egyéni felkészülés és önfejlesztés, a jegyzetelés, a kreatív, racionális gondolkodás
nemzetközileg elfogadott módszereinek megismertetésével, valamint a 21. századi technológia
lehetőségéinek felhasználásával segíteni kívánjuk a hallgatók beilleszkedését, céldudatos és eredményes
munkáját.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Képesség: K7, K8
Attitűd: A2, A3, A4, A6, A9
Autonómia és felelősség: F1, F4
Kötelező irodalom:
megírandó jegyzet/tankönyv
online anyagok, TED előadások
tanári jegyzetek, handoutok

Ajánlott irodalom:
Doreen du Boulay Study Skills for Dummies (Wiley 2009 or newer)
Dianna L. Van Blerkom College Study Skills; Becoming a Strategic Learner (Wadsworth 2009 or
later)
Uelaine A. Lengefeld Study Skills Strategies; Accelerate Your Learning (Thomson 1994 or later)
Tina Konstant Teach Yourself Speed Reading (Hodder 1996 or later)
Colin Ware Visual Thinking For Information Design (Elsevier 2022 2 )
Andy Hunt Pragmatic Thinking and Learning; Refactor Your “Wetware” (The Pragmatic Bookshelf
2008)
További anyagokat az oktató biztosít.

Kurzustematika:
Bevezetés, alapfogalmak: egyetem, főiskola, diplomák elnevezései stb. A felsőoktatás és a középiskola
közti különbség. Az egyetem/főiskola céljai és feladatai. Szereplők, konfliktusok, együttműködés. A
hallgató: hallgatói szerepek és kontextusok. Eredményorientáltság és más hozzáállások. Miért mindig a
legkisebb királyfinak kell megcsókolnia a békát? Mire jó a kontaktóra, és mire nem.
Szak, szakirány, specializáció,  modul, tantárgy ... a tudás hierarchiája. Mi a tudás? Milyen tudásra van a
hallgatónak szüksége? Milyen tudást várnak el a hallgatótól? Hogyan bizonyítható, hogy a hallgató
rendelkezik az elvárt tudással? Kutatás, tudásbővítés, tanulás ... a szakmai fejlődésről dióhéjban.
Hogyan éljük túl az előadásokat. Célok és módszerek. Miért ne tanuljunk kizárólag a segédanyagokból.
Jegyzetelési és tanulási technikák. A Cornell-módszer.
Gyakorlat.
Egyéb jegyzetelési és tanulási technikák: agytérkép (mindmap), gazdagrajz stb. A rajzolgatás előnyei. A
tudás és információk vizualizálásának lehetőségei.
Gyakorlat.
Szemináriumok: elvárások és elméletek. Leíró, normatív és kritikus elemző hozzáállások. Miért ne
higgyünk senkinek, még magunknak sem? A kritikus gondolkodás alapjai.
Házi feladatok, beadandók, esszék ... Hogyan bukjunk meg, és hogyan ne. Felépítés, rendszerezés, adatok,
érvelés és érvek, bizonyítás és bizonyítékok, stílus, nyelvtan, szókincs ... Hogyan írjunk (egyoldalas) esszét
bármiről. Szerkezeti vázlat, tartalmi vázlat, piszkozatok, kész példány. A „merev“ módszertanok előnyei. A
szóbeli és írásbeli prezentációk közti átjárási lehetőségek.
Gyakorlat.
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Itt a tudás, hol a tudás? Könyvtárak, a Gutenberg-galaxis, cikkek ... hogyan találjuk meg, ami kell?
Készségek és módszerek. Hogyan találjuk meg, ami kell, újra meg újra? „Cetlizés“ és hivatkozások.
Chicago, Harvard és egyéb szabványok. Online könyvtárak és gyűjtemények.
Nincs elérhetetlen tudás? Az információkeresés a 21. században: Google, Internet, Wikipédia és más
lehetőségek. A többnyelvűség előnyei. A mobiltelefon mint zsebegyetem. Appletek és hallgatók. Youtube,
Facebook, LinkedIN, Twitter és társaik. Instagram. Ötletkeresés, ötletgenerálás a világhálón. Korlátok.
Egyetemi előadások a neten.
Időtakarékosság. Gyorsolvasás. Tankönyv, jegyzet, kézikönyv, monográfia ... jó és rossz
tankönyvszerkesztési szokások. Hogyan használjuk a tankönyveket? Miért vegyük meg a könyveket, és
miért ne? Miért nem elég az előző évfolyamok kivonatait elolvasni?
Esszé vagy prezentáció? Adatgyűjtés, strukturálás, elemzés, tálalás ... Hogyan (ne) untassuk a közönséget
halálra. TED előadások, mint minták és mint források.
Egyéb témák, melyeket meg kellene beszélni: időszervezés, munkatervezés hallgatóknak. Stressz
menedzsment, vizsgadrukk. Nekem való ez a szak? Megtaláltam tényleg a hivatásom? Élethosszig tartó
tanulás, a tanulás mint életforma. Gyakorlati tapasztalat: „learning by doing“.

Követelmények, értékelés módja:
Aktív és agilis részvétel, együttműködés a hallgatókkal és az oktatóval. Az órai és az otthoni feladatok, a
szóbeli és/vagy írásbeli vizsga és minden más teljesítmény része az értékelésnek. Az évközi teljesítmény
kimagasló színvonala esetenként a vizsga alóli felmentéssel járhat. Mind az évközi, mind a vizsgán
nyújtott teljesítménynek el kell érnie az „elégséges“ szintet.

Értékelés:
100-81%: jeles
80-71%: jó
70-51%: közepes
50-41%: elégséges
40%-0: elégtelen
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