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 KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁK  

Konzulens: dr. Benedek István Bp/1. csoport 

  Név A záródolgozat címe 

1. Aranyiné Weglárz Tímea 
Sajátos nevelési igényű (hallássérült) gyermekek képzésének helye a magyar 

köznevelési rendszerben 

2. 

Boronkay Andrea 

  

Sajátos nevelési igényű gyermekek (tanulási és viselkedészavaros és enyhe 

értelmi fogyatékos) képzésének helye a magyar közoktatásban 

3. Döbörhegyi Ferenc Tamás 

Tanszabadság a magyar nevelés történetében, a tanszabadság és szabad 

iskolaválasztás értelmezése és érvényesülése (múlt-jelen-jövő: összehasonlító 

elemzés) 

5. Gajdócsi Nóra 
Az intézményi alapdokumentumok szerepe a köznevelési intézmény belső- és 

külső irányításában (összehasonlító elemzés 

7 Horváth M. Tünde A szaktanácsadói munka területei, módszerei a köznevelésben (elemzés) 

8 Kecskeméty Szilvia 

Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió tagállamainak 

iskolarendszerében ország (ok) megnevezésével (összehasonlító elemzés) 

Anglia, Finnország, Magyarország 

9. 
Kőváriné Szabadkai 

Zsuzsanna 

A köznevelési intézmény belső kommunikációs rendszere – az 

információáramlás optimalizálása (felmérés, elemzés) 

10. Maksa Katalin A mérési lehetőségek az iskolában (elemzés, értékelés) 

11. Melegh Béla 

Pedagógus etikai kódexek a mai Magyarországon; ezek jelentősége, a 

jogrendszerekkel és az erkölccsel való kapcsolata; továbbá ismertségük, 

hatékonyságuk, illetve a tanszabadsággal való kapcsolatuk vizsgálata 

12. Paulikné Szincsok Olga 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a köznevelésben 

(kutatás, elemzés) 

13. 
Schӓfferné Juhász 

Zsuzsanna 

A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakítása, szakképzési rendszerünk 

fejlesztésének távlatai (speciális szakiskola) 

14. Szelezsánné Egyed Dóra 
 A pedagógusok körében megjelenő stressz, pszichoterror és kiégés jelensége, 

prevenciós és kezelési lehetőségek a köznevelési intézményben 

15. Szilágyi Szabolcs 

A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási 

folyamatban – a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében (kutatás, 

felmérés, elemzés) 

16. Turbucz István 
Humánerőforrás tervezése, a humán erőforrással való gazdálkodás, 

munkáltatói jogkör gyakorlása (elemzés) 

17. Uszoki Ágota 

A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási 

folyamatban – a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében (kutatás, 

felmérés, elemzés) 

18. Virágné Csábi Viola 
A köznevelési intézmény belső ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés módszerei 

(elemzés) 



  

 


