
FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRŐL 

 

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRŐL RENDELKEZŐ FONTOSABB 

JOGSZABÁLYOK 

- 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 

képzési és kimeneti követelményeiről 

- 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a 

tanárszakok jegyzékéről 

 

Az osztatlan tanárképzés egyciklusú kétszakos képzés. 

A végzettségi szintje: mesterfokozat 

 

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FORMÁI 

A megszerzendő végzettségtől függően a képzési idő/ és kreditmennyiség: 

- mindkét szakterületen általános iskolai tanári kimenettel:    10 félév/300  

- egyik szakterületen általános, másikon középiskolai tanári kimenettel:  11 félév/330 

- mindkét szakterületen középiskolai tanári kimenettel:    12 félév/360 

A FELVI-n a jelentkezés és a felvétel minden esetben 10 féléves képzésre történik.  

A tanulmányok 6. félévében, a szakválasztás alkalmával döntenek a hallgatók a megszerzendő 

végzettségről, és ezzel együtt a képzés hosszáról. 

 

A KÉPZÉS SZERKEZETE 

- egyik szakterület tudáselemei (végzettségtől függően 100 vagy 130 kredit) 

- másik szakterület tudáselemei (végzettségtől függően 100 vagy 130 kredit) 

- tanári felkészítés,  

amelynek részei: pedagógia/pszichológia modul, szakmódszertan, iskolai gyakorlatok 

(összesen 100 kredit) 

 

Az első 6 félév a közös képzési szakasz, ahol a két szakterületből összesen, arányos elosztásban 

min. 150 kreditet kell teljesíteni. 

 



1. ábra: Az osztatlan tanárképzés struktúrája (a 283/2012. Korm. rend. és a 8/2013 EMMI 

rend. alapján) 

 

Az iskolai gyakorlatok formái: 

- Közösségi pedagógiai gyakorlat – a képzés elejétől kezdődően bármikor felvehető, a 9. 

félév végéig teljesítendő 

- Szakvezető tanár (vezető tanár) irányításával végzett csoportos iskolai (szaktárgyi) 

tanítási gyakorlat – a tanulmányok 7. és 8. félévében végzendő 

- Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat – a tanulmányok utolsó két félévében külső 

partnerintézményben végzendő 

megkezdésének feltétele: a gyakorlat kezdetéig előírt kurzusok maradéktalan teljesítése 

A szabadon választható kreditek száma: a tanulmányok összesen 5 %-a, amely, 

- 10 féléves (300 kredites) képzés esetén min.12 kredit 

- 11 féléves (330 kredites) képzés esetén min. 13 kredit 

- 12 féléves (360 kredites) képzés esetén min. 15 kredit. 

  



KÉPZÉSVÁLTÁS 

A hallgató kérelmére - a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint, a második 

félév végéig - a szakpár legfeljebb egyik tanárszakjának, legfeljebb egyszeri megváltoztatására 

van lehetőség.  

A tanárszakon a szakterületi elem legalább 60 kreditjének összegyűjtése esetén a hallgató 

átvételét kérheti alapképzési szakra.  

Az alapképzésre felvett hallgató az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan tanárszakra a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kérheti 

átvételét. Az átvétel során a felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy melyik tanárszakkal 

párosítva vehető fel a tanárszak és meddig, milyen feltételekkel kell a hiányzó krediteket 

összegyűjteni. (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet) 

 

A KÉPZÉS ZÁRÁSA 

Kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és 

befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, 

beleértve a szakdolgozat elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is. 

Szakdolgozat és portfólió: 
 

A szakdolgozat kredit értéke - a szakterületi tanulmányok keretében - 8 kredit. Két tanárszakon 

egyidejűleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként 

megvédeni. 
 

A tanárképzésben a záróvizsga része a képzés során készült, a szakmai gyakorlatokat is 

bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő 

dokumentumgyűjtemény, portfólió, amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, 

tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes 

önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a 

munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a 

tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.  

 

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNY 

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  


