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Az egységes osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) szerezhető. Képzési terület: 

pedagógusképzés. 

 
A képzési idő 10 félév, megszerzendő kreditek száma 300, mely aaz alábbi részekből tevődik össze:  

 Szakterületi ismeretek (együttes kreditértéke a két szakképzettségen) 210 kredit,  

 Tanári felkészítés (pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretek, gyakorlatok 

valamint összefüggő, egyéni tanítási gyakorlat) 90 kredit. 
 

Egységes osztatlan tanárképzés: olyan képzés, amely a Kormányrendeletben meghatározott 

esetekben a közismereti tanárszakokon csak két tanárszak egyidejű képzésével szervezhető meg, illetve 
vehető fel a felsőoktatási felvételi eljárásban és a mesterfokozat is a szakpárosítás szerinti két tanári 

szakképzettség követelményeinek egyidejű teljesítésével szerezhető meg. 

Közismereti tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, a szakrendszerű oktatásban tanári 

munkakör betöltésére készít fel. 

A tanárképzés az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszainak 5-12., illetve 5-13. évfolyamain a Nemzeti alaptanterven 
alapuló kerettantervek szerinti szaktárgyi rendszer, továbbá a szakképzésben, a felnőttoktatásban az 

adott szaknak megfeleltethető tantárgyak tanítási, valamint az iskola pedagógiai  feladatainak 

végzésére felkészítő szak. 

 Hatályos jogszabályok: 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet, 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, a PTE 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 12/A. sz. melléklete. 

A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat 

- magyar nyelvű megjelölése: okleveles ..... szakos tanár [kétszakos tanárképzésben a két tanári 

szakképzettségre utaló megjelöléssel]; 
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of 

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd 

 
Az osztatlan tanárképzés elemei: 

a) a tanárszak szerinti szakterületi tudás, 

b) a tanári munkához szükséges 

ba) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek 
bb) szakmódszertani ismeretek 

valamint 

c) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat 

részeként 

ca) a pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok, 

cb) a tanítási gyakorlatok, 
cc) a köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat. 

 

A képzés során iskolai gyakorlatok teljesítendőek: 

 pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok,  

 csoportos tanítási gyakorlatok,  
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 szaktárgyi tanítási gyakorlatok 

 összefüggő egyéni iskolai gyakorlat. 

Átjelentkezési lehetőségek más képzésre: 

— Kétszakos képzésben a hallgató kérelmére a második félév végéig lehetőséget kell adni a 
szakpár egyik tanárszakjának egyszeri megváltoztatására. A szakváltoztatás iránt a hallgató a 

tanulmányai második félévének utolsó vizsganapjáig nyújthat be indokolt kérelmet az illetékes 

TB-nek. A kérelemhez csatolni kell a szaktanszék befogadó nyilatkozatát. Helytadó döntés 
esetén a hallgató a döntést követő félévtől folytathatja tanulmányait az új szakján. Az adott 

szakon hiányzó krediteket a hallgatónak a közös képzési szakasz végéig kell megszereznie. 

 

— Amennyiben a hallgató az osztatlan tanárszakon a tanári szakképzettség szakterületi eleméből 
legalább 60 kreditet szerzett, átvételét kérheti az adott osztatlan tanárszak szakterülete szerinti 

alapképzési szakra.  Az átvétel feltételeit az adott alapszakért felelős Kar Tanulmányi 

Bizottsága határozhatja meg.  Az átvétel során egyedileg kell vizsgálni a kreditmegfelelést, a 
hallgató tanulmányainak elhúzódásáért kizárólag a hallgató visel felelősséget. 

 

— Az alapképzésre felvett hallgató átvételét kérheti az alapképzés szakterülete szerinti nappali 

munkarendű egységes osztatlan tanárszakra.  Az átvétel során az érintett egységes osztatlan 

tanárszakokért felelős Karok Tanulmányi Bizottságai döntenek arról, hogy – közismereti 
tanárszak esetén – melyik tanárszakkal párosítva vehető fel a tanárszak és meddig, milyen 

feltételekkel kell a hiányzó krediteket összegyűjteni. Az átvételre két félév lezárását követően 

kerülhet sor. Az átvétel során egyedileg kell vizsgálni a kreditmegfelelést, a hallgató 

tanulmányainak elhúzódásáért kizárólag a hallgató visel felelősséget. A kérelemről a TB a 
beérkezésétől számított 15 napon belül, a kapacitások figyelembevételével hoz döntést. A TB 

megvizsgálja, hogy a hallgató az újonnan választott szak bemeneti követelményeit teljesítette-

e (kötelező emelt szintű érettségi, gyakorlati vizsga), ezek hiánya esetén a hallgatót kötelezheti 
a feltételek teljesítésére, és a hallgató ebben az esetben csak a feltételek teljesítése után 

kezdheti meg tanulmányait az új szakján. Az átvétel engedélyezése esetén a hallgatónak a 

pedagógiai, pszichológiai ismereteket, illetve az alapképzésen nem teljesített, viszont az 
egységes osztatlan tanárszakon előírt szakterületi ismereteket pótolnia kell.  

 

 Anyanyelvi ismeretek  

A tanári szakképzettség részét képezik a nappali munkarendű képzésekben az anyanyelvi ismeretek is, 

melyek kritérium jellegű követelményként magukban foglalják az anyanyelvi (gyakorlati 

kommunikációs, beszédtechnikai, retorikai, helyesírási) készségek fejlesztését és a nyelvi attitűdöt 

alakító, értelmező ismereteket.  

A záróvizsgára bocsátás feltételei 

A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél 
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek, képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek 

során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.  

Abszolutórium  

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése tanúsítja a választott szakképzettségenként letett 

szakterületi zárószigorlatokat, a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények és a 

kritériumkövetelmények teljesítését – a nyelvvizsga és a szakdolgozat, illetve portfolió kivételével –a 
képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését.  
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A szakdolgozat elkészítése és benyújtása 

Közismereti osztatlan tanárszakokon a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit. Két osztatlan tanárszakon 
egyidejűleg folyó tanárképzésben is egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként 

megvédeni. 

Tanári portfólió 

A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9.3. pontja szerint a tanárképzés 

hallgatóinak portfóliót kell készíteniük. A portfólió, képzés során készült, a gyakorlatokat is bemutató 

és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, a 
tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és 

értékelése. A közismereti tanárszakokon a tanári portfólió kreditértéke – az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat keretében – 2 kredit. 
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