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Tanári mesterképzési szak
Felvételi eljárási rend – 2010-től
A jelentkezők tájékoztatása
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra közzétett információkon
túl a Karok az alábbiakkal egészítik ki.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló - 237/2006.(XI.27.) korm.rend. – alapján elfogadott
intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a
Bölcsészettudományi Karra, az Informatikai Karra valamint a Természettudományi és
Technológiai Karra vonatkozó kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) egységes
szerkezetben tartalmazza az előírásokat.
Tagozat, képzési forma, képzési idő
A képzés nappali tagozaton teljes idejű, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses
formában, kétszakos formában indul, alapképzési diplomával rendelkezők számára, a
képzési idő 5 félév.
A képzés levelező tagozaton csak részidejű, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses,
egyszakos formában, kiegészítő jellegű képzési formában indul, a képzési idő 2-3 félév.
Minden kar meghirdeti az általa gondozott tanári szakképzettségeket első és második
tanári szakképzettségként is. Egy hirdetett első tanári szakképzettséghez bármelyik
(esetleg másik karon hirdetett) második tanári szakképzettség választható.
A tanári szakképzettségek külön megjelöléssel kerülnek hirdetésre a pedagógus
oklevéllel rendelkezők részére.
Első tanári szakképzettségként vagy pedagógus oklevéllel kiegészítő képzésben választható az
angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, franciatanár, informatikatanár,
kémiatanár, környezettan-tanár, latintanár, lengyeltanár, magyartanár, matematikatanár,
némettanár, orosztanár, pedagógiatanár, történelemtanár szakképzettség,
második tanári szakképzettségnek vagy pedagógus oklevéllel rendelkezőknek kiegészítő
képzésben választható a fentieken kívül az ábrázoló geometria és műszaki rajz tanár,
könyvtárpedagógia-tanár szakképzettség.
Nappali tagozatos képzésben informatika első tanári szakképzettség megszerzésére
jelentkezhetnek azon hallgatók, akik alapképzésben programtervező informatikus vagy
informatikus könyvtáros szakon tanultak. Informatika első tanári szakképzettség mellé

második tanári szakképzettségként a matematikát választva az alapképzés 180 kredites, más
szakpárt választva 23 kredittel több.

Belépési feltétel nappali tagozaton
--Az első tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési diploma
--A választott második tanári szakképzettségnek megfelelő 50 kredites alapképzési modul
elvégzése (ábrázoló geometria és műszaki rajz esetén 50 kredit matematika és ábrázoló
geometriai szakterületi ismeretet előzetes megszerzése)
--A 10 kredites pályaorientációt segítő pedagógiai-pszichológiai blokk elvégzése
--Angol, francia, lengyel, német, orosz második tanári szakképzettség választása esetén az
adott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
szükséges

Levelező tagozaton a képzési idő és a belépési feltételek
A képzés jellege
I.K 4.2 a.) Mesterfokozatot adó szakon a nem tanári
szakképzettség megszerzését követően vagy azzal
párhuzamosan felvett tanár szakon, ua. szakmában
tanári szakképzettség megszerzése
3 félév, 90 kredit
II
4.3 A főiskolai tanári szakképzettség birtokában a
tanári mesterfokozat és a korábbi
szakképzettségnek megfelelő (egy) tanári
szakképzettség megszerzése:
2 félév, 60 kredit
III 4.4a) Újabb tanári szakképzettség megszerzése, a
tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában:
2 félév, 60 kredit
IV 4.4.b) Újabb tanári szakképzettség megszerzése,
egyetemi szintű tanári szakképzettség esetén:
2 félév, 60 kredit
V
4.4.b) Újabb tanári szakképzettség megszerzése,
főiskolai szintű tanári szakképzettség esetén:
2 félév, 60 kredit

Belépési feltétel

Belépési feltétel:
az 50 kredites alapképzési
szakmai modul elvégzése
Belépési feltétel:
az 50 kredites alapképzési
szakmai modul elvégzése
Belépési feltétel:
az 50 kredites alapképzési
szakmai modul elvégzése

A III-IV-V pontban a belépés feltétele az adott szak 50 kredites szakdiszciplináris alapképzési
moduljának előzetes teljesítése. Ezen tantárgyakról tájékoztató a www.detek.unideb.hu
oldalon a Tanárképzés menüpontban található Tájékoztató füzet az elsőéves
alapképzésben résztvevő hallgatóknak (2009).

Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben az angol, francia, lengyel,
német, orosz tanári szakképzettség választása esetén az adott nyelvből felsőfokú C típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.
Részismeret képzés
A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy
szükség esetén a leendő hallgatók két félévre hallgatói jogviszonyt létesítsenek az
egyetemmel részismeret képzés céljából, mely időszak alatt költségtérítéses formában
teljesítik az előtanulmányi feltételeket.
Benyújtandó dokumentumok
•
•
•
•
•

alapképzési, mesterképzési, főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata
a leckekönyv teljes másolata,
nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
oklevélmelléklet
nappali tagozaton, alapképzés után jelentkezők számára, az 50 kredites alapképzési
modul és a 10 kredites pedagógiai-pszichológiai modul előzetes teljesítésének
igazolása a leckekönyv másolatának bemutatásával.

Az 50 kredites alapképzési modul egyes tárgyait a kreditátvitel általános szabályai szerint
korábbi tanulmányok alapján el lehet fogadtatni. Ilyen esetben a jelölt csatolja az általa tanult
tantárgyleírások a vonatkozó ismeretkörökben, a kibocsátó intézmény által hitelesítve
(kivéve: a Debreceni Egyetemen, Nyíregyházi Főiskolán, Eszterházy Károly Főiskolán
végzett jelentkezőknek)
Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat, indexet a szóbeli felvételi elbeszélgetésen kell
bemutatni.
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely
felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
Az illetékes Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok által megvizsgálja, hogy a
jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati
kérelemmel élhet, melyet az Egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A jelentkezés
elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
Felvételi vizsga
A felvételi vizsga szakképzettségenként történik, kizárólag szóbeli elbeszélgetés formájában.
A jelölt egy pedagógia-pszichológia tárgyú és egy szakmai kérdést húz. A pedagógiapszichológia tárgyú kérdés a 10 kredites pályaorientációs alapképzési pedagógiaipszichológiai modul anyagára épül, a szakmai kérdés pedig a tanári szakképzettségnek
megfelelő, alapképzési szintű, szakmai ismeretekre. Mindegyik kérdés a tanári attitűdöket,

motiváltságot/tudást vizsgálja. A pedagógiai-pszichológiai, valamint a szakképzettségenként a
szakmai kérdéseket mellékeljük.
Pontszámítás:
Pontszámítás:
Hozott pontok:

max 30 pont (az alapképzési diploma, vagy beszámított
főiskolai vagy egyetemi diploma minősítésének 6-szorosa)
Szóbeli vizsga
max 60 pont:
max 30 pont pedagógia-pszichológia témakörből
max 30 pont a szakmai feleletre
Többletpont:
max 10 pont
--Második legalább középfokú nyelvvizsgáért 5 pont
--Kiemelkedő szakmai tevékenységért (publikáció, OTDK, szakmai ösztöndíj) 10 pont
--Előnyben részesítés jogcímen max. 5 pont: hátrányos helyzetért 5 pont, fogyatékosságért 5
pont, gyermekgondozás jogcímen 5 pont.
Nappali tagozaton kétszakos képzésben a jelentkező mindkét szakján felvételi vizsgát tesz,
amire maximum 100-100 pontot kaphat. A pedagógia-pszichológia témakörből csak egyszer
kell felelni, a pontszám (mint ahogy a hozott pontok és a többletpontok is) beszámítanak
mindkét szakhoz. A felvétel feltétele nappali tagozatos kétszakos képzésben az, hogy a
hallgató mindkét szakképzettségére felvételt nyerjen.

