
RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS 

2021/22-ES TANÉVRE FELVETTEK 
 

 

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári 

szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit 

- szakterületi tárgyak: csak szakmódszertan 6 kredit értékben 

- tanár felkészítés: 13 egyenként 2-2 kredites kurzus (4 kollokvium, 9 gyakorlat). Amit 

kiírnak az órarendben és a Neptunban, azokat kell felvenni. Főleg első félév 

- gyakorlatok: a második félévben. összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (50 óra (15 

megtartott óra) egy gyakorló vagy partneriskolában összesen 20 kredit) – Baráth Ildikó 

osztja be őket 

- portfólió készítése (2 kredit) 

- kísérő szeminárium (2 kredit, 10 óra) a gyakorlattal együtt 

- 2 szabadon választható tantárgy (Neveléstudományi Intézet, Pszichológiai Intézet) 

 

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy 

szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit 

- szakterületi tárgyak: 46 kredit 

- tanári felkészítés: szakmódszertan 6 kredit + 4 kredit pedagógia-pszichológia (A 

tanulói személyiség megismerése, A különleges bánásmód pedagógiája) 

- gyakorlat: iskolai tanítási gyakorlat (15 óra / 2 kredit) 

- portfólió készítése (2 kredit) 

 

Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai (4+1) oklevél birtokában ugyanazon 

a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 

60 kredit 

 

Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában 

az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit 

- szakterületi tárgyak: 100 kredit 

- tanári felkészítés: szakmódszertan 8 kredit 

- gyakorlat: iskolai tanítási gyakorlat (15 óra / 2 kredit) 

- portfólió készítése (2 kredit) 

 

Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség 

megszerzése – 4 félév, 120 kredit 

- szakterületi tárgyak: 90 kredit 

- tanári felkészítés: szakmódszertan 6 kredit 

- gyakorlat: 3. félévben iskolai tanítási gyakorlat (15 óra / 2 kredit) 

- gyakorlat: 4. félévben összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (50 óra / 20 kredit) 

- portfólió készítése (2 kredit) 

Szakdolgozatot/záródolgozatot nem kell készíteni a közismereti tanráképzésben 

 

Szakmai zárószigorlat: a szakmai kreditek megszerzése után (a teljes szakmai anyagból), a 

tanszékek / intézetek szervezik, nem a Tanárképzési Központ! 

 

Abszolutórium: minden kredit megszerzését követően szerezhető 

 

 



Záróvizsga: 

– portfólió-védés 

– felelet a pedagógia-pszichológia témaköréből (csak annak, aki nem tanári mesterképzést 

végzett) 

– felelet a szakmódszertan témaköréből 

 

 


