AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA

Kedves Jelentkező!
Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük a felvételi eljárás keretében. A 423/2012. számú kormányrendelet 18. paragrafusának 4. bekezdése szerint alkalmassági vizsgára egy helyen
kerül sor, ott, ahová a felvételiző az első osztatlan tanárképzési jelentkezését beadta (tehát a
Debreceni Egyetemen csak azok fognak felvételizni, akik első helyen a mi intézményünket jelölték meg).
A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

A pályaalkalmassági vizsgálat, az alkalmassági vizsga elemei:
a) Kötelező elem: A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról,
hogy miért kíván tanár lenni.
Kérjük, hogy a kézírással megírt 1-2 (A/4) oldalas motivációs levelet, melyet a felvételi
jelentkezéséhez 2015. február 15-ig csatol/feltölt a felvi.hu-n, ugyanazt 2016. április 30-ig
postai úton juttassa el a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja számára (4001
Debrecen, Pf. 400.), amennyiben intézményünket első helyen jelölte meg a jelentkezési
sorrendjében. A motivációs levélben, kérjük, hogy tüntesse fel nevét, születési helyét és
dátumát, valamint lakcímét és telefonszámát.
b) Választható elem:
 vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése,
véleményezése,
 vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a
nevelési szempontok kiemelésével.
Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell.
A Debreceni Egyetemen a pályaalkalmassági vizsgálat motivációs beszélgetés, célja a jelölt
pedagógiai elképzeléseinek, kommunikációs készségének, pályaelképzeléseinek és karrierterveinek felmérése. A beszélgetés a motivációs levél alapján indul. Ezt követően egy pedagógiai
eset kapcsán a jelölt kifejti véleményét egy megismert esettel kapcsolatban, és megindokolja
azt. A pedagógiai esetek a RE-PE-T-HA könyvek sorozatban jelentek meg és a
http://repetha.detek.unideb.hu/media/documents/online_pedaggiai_esetek.pdf
elérhetőségen találhatóak meg.

Nyilatkozat
A felvételizőnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudomása szerint nincs olyan betegsége, amely
akadályozná a felsőoktatási tanulmányai folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a
tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatot is.
A pályaalkalmassági vizsgálat értékelése
A beszélgetésen az értékelő háromfős bizottságot a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja által delegált pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.
A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet, amit a bizottság elnöke a jelölttel a vizsgálat végén azonnal közöl. Az eredmény valamennyi további
osztatlan tanári jelentkezésre érvényes. Aki vagy nem jelenik meg a vizsgálaton, vagy „nem
alkalmas” minősítést kap, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.
A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja
A szóbeli pályaalkalmassági vizsgálatot a felvi.hu-n megadott időszakban – 2016. május 23–
31. között – bonyolítjuk le. A pontos beosztásról, időpontról és helyszínről e-mailben fogjuk
értesíteni legkésőbb a vizsga időpontja előtt két héttel.
Egy jelentkező alkalmassági vizsgálata kb. 15–20 percig tart.
Kérjük, az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal a felvételi beszélgetésre:


személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (személyi igazolványt, útlevelet,
vagy új típusú vezetői engedélyt),



az e-mailen elküldött behívó levelet.

További információkért, kérjük, forduljon hozzánk. Elérhetőségeink az alábbiak:
E-mail: tanarkepzes@unideb.hu
Telefon: 52/512-937, 512-909
Sikeres felvételit kívánunk!
A TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT MUNKATÁRSAI

