Gyakran Ismételt Kérdések
a Segédkönyvtáros képzésről

Van-e részletfizetési lehetőség?
Igen, van.
A képzési díjat és a vizsgadíjat összesen 3 részben kell kifizetni, melynek feltételeit a
Felnőttképzési szerződés tartalmazza majd.
Dióhéjban:
 80 000,- Ft 2018. szeptemberben,
 80 000,- Ft 2019. januárban,
 54 000,- Ft 2019. áprilisban fizetendő.
Lehet-e utazási kedvezményt igénybe venni?
Nem. Tanfolyamunk felnőttképzés keretében zajlik, mely nem jogosít diákigazolvány kiállítására.
Beletartozik-e a képzés az ingyenesen igénybevehető OKJ-s tanfolyamok körébe?
Nem. A Segédkönyvtáros tanfolyam iskolarendszeren kívüli képzés, melyre nem vonatkozik az
ingyenesség lehetősége.
ECDL bizonyítványom van.
Mentesít-e ez a számítástechnikai órák látogatása és a vonatkozó számonkérés alól?
Nem mentesít.
Munkahelyem van, kisgyermekem gyakran beteg, …
Mennyit lehet hiányozni a tanfolyami órákról?
A Segédkönyvtáros tanfolyamot intézményünk a Felnőttképzési törvényben (link) foglaltaknak
megfelelően szervezi.
A tanfolyam Képzési program-ja határozza meg a rendszert, melynek kereteihez alkalmazkodnunk
kell.
Munkaviszonnyal rendelkező résztvevőink számára – érthető módon – esetenként problémát
okozhat a képzési napokon való megjelenés.
A Képzési program ebben bizonyos határok között rugalmas: a kontakt órák és szakmai gyakorlati
idő maximálisan 20%-ról megengedett a távollét.
Éppen ezért segítjük résztvevőinket, hogy hiányzásaikat naprakészen követhessék:
 bármikor, bárhonnan elérhető módon nyilvánossá tesszük a megengedett hiányzás óraszámát
modulokra lebontva
 a jelenlétet pontosan, óráról órára adminisztráljuk, az egyéni hiányzások mértékét
naprakészen, folyamatosan lehet követni – így elkerülhető a megengedettnél több
hiányzásba való „átcsúszás”

Ha hiányzom képzési napról, hogyan tudom pótolni az anyagot?
A Somogyi-könyvtár online felületet biztosít a tanfolyam tananyagainak és a közérdekű, praktikus
információk eléréséhez, így könnyen pótolható otthonról a hiányzó anyagrész.
Hol kell elvégezni a szakmai gyakorlatot?
A gyakorlatvezetőnek felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező könyvtárosnak kell lennie. A
gyakorlati hely - az előbbi kívánalom teljesítése mellett - lehet egy közeli könyvtár, vagy akár a
Somogyi-könyvtár is: intézményünk biztosítja a szakmai gyakorlat megszervezését.
Milyen ütemezésben kell teljesíteni a szakmai gyakorlatot?
A gyakorlati óraszámok be vannak építve a Képzési programba, melynek mentén haladunk a
tanfolyam során.
Minden modulhoz meghatározott óraszámú szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
Ezek beosztása a következő:
 1. modul: 20 óra, teljesítendő 2018. december elejéig
 2. modul: 40 óra, teljesítendő 2019. február elejéig
 3. modul: 40 óra, teljesítendő 2019. április közepéig
Le kell-e írnom a szakmai gyakorlat tapasztalatait?
Igen, mindhárom modul vége előtt le kell adni a megadott tematika alapján elkészített, pecséttel és
gyakorlatvezetői aláírással hitelesített Szakmai gyakorlati naplót.
Az elfogadott tartalmú Szakmai gyakorlati napló megléte feltétele a modulzáró vizsgán való
részvételnek.
A modulzáró vizsga írásban vagy szóban zajlik?
A modulzáró vizsgán a résztvevők írásbeli, elméleti és gyakorlati jellegű feladatmegoldás keretében
számolnak be a megszerzett tudás mennyiségéről és mélységéről.
Hogyan értékelik a modulzáró vizsgán nyújtott teljesítményemet?
A modulzáró feladatmegoldásokat 1-100-ig pontozással értékeljük.
1-50:
nem felelt meg
51-100:
megfelelt
Vannak-e beadandó dolgozatok a képzés során, mi a számonkérés rendje?
Nincsenek „beadandók”.
A résztvevők előrehaladását a tananyagban oktatóink a gyakorlati órák során személyesen követik,
illetve a modulzáró vizsgák alkalmával formálisan is mérjük.
Beleszámít-e a képzés végső eredményébe a modulzáró vizsgán nyújtott
teljesítményem?
Nem számít bele.
Tapasztalataink szerint azonban azok a résztvevőink a legeredményesebbek a záróvizsgákon, akik
folyamatosan tanulnak a tanév során, így a modulzáró vizsgákon is felkészültnek bizonyulnak.

Úgy érzem, gyengék az informatikai készségeim.
Jelent-e ez problémát a tanfolyamon?
Segítünk abban, hogy ez ne legyen hátrány, és biztosítjuk a fejlődéshez szükséges feltételeket.
Az 1. modul során jelentős óraszámban oktatunk „ECDL ismeretek könyvtárosoknak” című
anyagrészt, amely teljes egészében gyakorlati jellegű.
A fejlődés lehetőségét garantálja korszerűen felszerelt oktatótermünk, és felkészült, türelmes 
oktatóink is.
Mit lehet tudni a záróvizsgákról?
A vizsgakövetelményekről a a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről jogszabály rendelkezik,
melyről a könnyebb áttekinthetőség kedvéért készítettünk egy összefoglalót.
Az összefoglaló letölthető innen (link).
Van-e lehetőségem megismerni a Képzési programot?
Igen, a tanfolyam kezdete előtt 3 nap áll rendelkezésre a programba való betekintésre, melynek
pontos helyéről és idejéről e-mailben értesítjük a jelentkezőket.

