
Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Jelnyelvi mentor szakirányú 
továbbképzési szak 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Jelnyelvi mentor 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány 
 
4. A felvétel feltételei: Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél 
 
5. A képzési idı, félévekben meghatározva: 3 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 90 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
a) Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 
− ismerik a kommunikáció fogalmát, fajtáit, a sérült emberek kommunikációjának 

nehézségeit; 
− kifogástalanul ismerik az anyanyelvi szóbeli és írásbeli kommunikáció alkalmazását; 
− magas szinten ismerik a jelnyelvi kommunikáció eszközrendszerét; 
− ismerik és elismerik a jelnyelvi kommunikáció alapvetı fontosságát a siket emberek 

életében; 
− ismerik a jelnyelvi kommunikáció neurolingvisztikai alapjait; 
− ismerik a mediátor feladatkörében jelentkezı konkrét teendıket. 
 
b) Személyes adottságok, készségek: 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek: 
− a különbözı kommunikációs helyzeteknek megfelelı kommunikáció kiválasztására; 
− annak felismerésére, hogy a siket embernek milyen jellegő segítségre van szüksége; 
− magas szinten ellátni a kommunikátori és mediátori teendıket; 
− a szituációnak megfelelı viselkedésre, a nehézségek áthidalására; 
− empátiával közeledni a sérült emberek problémáihoz; 
− tudásának jelnyelvi ismereteinek állandóan fejlesztésére; 
− ismereteikrıl szakdolgozat, tudományos elıadás keretében beszámolni. 
 
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: 
− kapcsolatot tartanai a siket közösséghez tartozó személy és a társadalom között; 
− a siket emberek életben mutatkozó sokféle feladat elvégzésének hatékony segítésére; 
− a hatékony kommunikáció megteremtésével közvetítésre a siket közösséghez tartozó 

   egyén és a társadalmi intézmények között; 



− siket közösségekben önmagukat elfogadtatni, segítségüket felajánlani; 
− a területen kutatások végzésére,  
Továbbá rendelkeznek: 
− magas szintő kommunikációs készséggel, 
− megfelelı pszichológiai ismeretek birtokában önismerettel, toleranciával, empátiával, 
− a jelnyelvi kommunikációhoz kapcsolódó készségekkel, 
− problémamegoldó attitőddel, megfelelı kreativitással, önálló döntéshozatali képességgel, 
− a jelnyelvi kommunikációhoz és a hátrányos helyzethez kapcsolódó jogi ismeretekkel, 
− a siketek kultúrájáról, történetérıl, oktatásuk hagyományairól és a jelen törekvésekrıl való 

ismeretekkel, 
− a jelkommunikáció illemtanához, az etikett és protokoll szabályaihoz kapcsolódó 

ismeretekkel, 
− és a kommunikációs szituáció felismerésére, az ahhoz való alkalmazkodásra való 

képességekkel. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 
 
Jelnyelvi tantárgycsoport: 38-42 kredit 
Jelnyelvi alapismeretek, jel-gyakorlat; Siketek oktatása és kultúrája; A jelnyelv grammatikája; 
A jelnyelvi tolmácsolás színterei; Siket közösségben töltött gyakorlat. 
 
Kommunikációs tantárgycsoport: 18-22 kredit 
Bevezetés a kommunikáció elméletébe és gyakorlatába; Verbális és nem verbális 
kommunikáció; Kommunikáció sérült emberekkel; Pragmatikai ismeretek; Etikett és 
protokoll. 
 
Szociológiai, szociolingvisztikai tantárgycsoport: 5 kredit 
Szociológiai alapismeretek; Nyelv és társadalom. 
 
Jogi és esélyegyenlıségi alapismeretek: 15 kredit 
Siketek nyelvi jogai; Esélyegyenlıség; A jelnyelvi tolmácsolás etikai és jogi vonatkozásai. 
 
9. Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: bölcsészettudomány képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: jelnyelvi mentor 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 3 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 90 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/200-4/2009. sz. határozat (2009. 02. 05.) 



l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 408/2008. sz. határozata (2008. december 18.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Bodnár Sándorné dr. Csetneki Ildikó 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/3015-

2/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzési 
szak képzési és kimeneti követelményei. 

 


