SZTE OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
1. Hol lehet informálódni?
Dr. Forgács Tamás
SZTE TKK
főigazgató

tel: +36 62 544 004
e-mail: tkkfoig@rekt.szte.hu
fogadóóra: hétfő 14.00-15.00
Szeged, Dugonics tér 13.
II. emelet 239-es iroda
Gusztosné Thékes Andrea

SZTE TKK
főelőadó

tel.: +36 62 544 014
e-mail: tkk@rekt.szte.hu
Szeged, Dugonics tér 13.
II. emelet 239-es iroda
Szabó Katalin
e-mail: szteehokttsz@gmail.com

SZTE EHÖK
Tanulmányi és Tanácsadó Szolgálat
Osztatlan Tanárszakos Koordinátor

fogadóóra:


hétfő 13.00-15.00



kedd 13.00-15.00



péntek 10.00-14.00

Szeged, Szentháromság utca 34.

Az SZTE Tanárképző Központ hivatalos oldalán a legtöbb információt meg lehet találni.
http://www.u-szeged.hu/tanarkepzes-index
Ha a tájékoztató elolvasása után bármilyen egyéb kérdés felmerülne, akkor a SZTE Osztatlan
Tanárisok Facebook csoportjában szintén lehet érdeklődni. Az Önkéntes Osztatlan Tanárszakos
Képviselőcsoport tagjai rövid időn belül segítséget nyújtanak.
https://www.facebook.com/groups/1811863902473711/?fref=ts

A Tanulmányi Osztály munkatársai
Ábrahám Ádám
tel.: +36 62 544 438
e-mail: abrahama@arts.u-szeged.hu
fogadóóra:


hétfő 13.30-15.00



péntek 09.30-11.30

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
SZTE BTK TO
Dr. Kothencz Mihály
tel.: +36 62 544 364
e-mail: kothencz@arts.u-szeged.hu
fogadóóra:


kedd 9.30-11.30



szerda 9.30-11.30



csütörtök 9.30-11.30

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Rupáner Ágnes
tel.: +36 62 546 748
e-mail: rupaner.agnes@sci.u-szeged.hu
SZTE TTIK TO

fogadóóra: A TTIK TO aktuális beosztása
szerint → http://www.sci.uszeged.hu/oktatas/fogadoorak/tanulmanyiosztaly
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Ferencz Kitti
tel.: +36 62 546 064
fogadóóra:


hétfő- csütörtök: 8.00-15.00



péntek: 8.00-11.00

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
SZTE JGYPK TO
Faragó Zita
tel.: +36 62 546 065
fogadóóra:


hétfő- csütörtök: 8.00-15.00



péntek: 8.00-11.00

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Márta Andrea
tel.: +36 62 544 603
e-mail: to@music.u-szeged.hu
fogadóóra:
SZTE ZMK TO



hétfő 9.00-10.30 és 13.00-15.00



kedd 9.00-13.00



szerda 13.00-15.00



csütörtök 9.00-12.00

Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Kar
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

2. Kreditek
A képzés során a megszerzendő kreditek száma attól függ, hogy milyen szakirányt fogsz választani:


mindkét szakod általános iskolai, akkor 300 kr (10 félév – 4+1; 4+1),



egyik szakod általános iskolai, a másik középiskolai, akkor 330 kr (11 félév – 5+1; 4+1),



mindkét szakod középiskolai, akkor 360 kr (12 félév – 5+1; 5+1)

3. Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez az EU és az ENSZ hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú (C) nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

a. Nyelvszakosoknak kell nyelvvizsga?
A 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet 5. pontjában szereplő nyelvvizsga-előírás B2 típusú nyelvvizsgát
vagy azzal egyenértékű oklevelet ír elő a diplomaszerzés egyik feltételeként az összes osztatlan
tanárszakon. A hatályos 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet (Nyelvvizsgarendelet) 14.§ (2)
bekezdése szabályozza a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratok körét. Ebben szerepel
az „idegen nyelv szakos mesterfokozattal rendelkező tanári oklevél” a tanult idegen nyelv
szempontjából általános kétnyelvű felsőfokú komplex (C1) típusú nyelvvizsgával egyenértékű.
Tehát az idegen nyelv szakos hallgatók az oklevél birtokában teljesítik a nyelvvizsgakövetelményeket is.

4. Gyakorlatok
A szakmai gyakorlatok célja az általános tanári és a konkrét szakterületi szakképzettséghez
kapcsolódó gyakorlati ismeretek és kompetenciák megszerzése, a munkahely világával való
ismerkedés azért, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében alapjártasságot
szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és
kutatásában.


A közösségi pedagógiai gyakorlat célja az elméleti kurzusok során tanult jelenségek
megismerése a gyakorlatban, az iskola világában. A gyakorlatra „A hatékony nevelés-

oktatás feltételei” - közösségi gyakorlat kurzus keretében kerül sor a pedagógiaipszichológiai modulban.


A csoportos tanítási gyakorlat célja, hogy a hallgató a gyakorlóiskolában, vezetőtanár
irányításával, komplex önálló feladatokon keresztül ismerkedjen meg a tanári munkával,
szerezzen tapasztalatokat a szaktárgy tanításában. A gyakorlat a tanári felkészítés modul
része, iskolai megfigyeléseket, és egy rövidebb, 15 tanórás gyakorlótanítást foglal magában.



Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat célja az elméleti és a gyakorlati tudás integratív
kezelése, összekapcsolása a pedagógiai munka során, az iskola és benne a tanár komplex
oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, az iskolát körülvevő társadalmi környezet
megismerése. A gyakorlat során a tanárjelölt hosszabb időt, 2 félévet tölt köznevelési
intézményben,

gyakorlóiskolában,

gyakorlóhelyen.

Ekkor

a

tanárjelölt

mentorral/mentorokkal dolgozik együtt, önállóan, de a mentor felügyelete alatt tanít,
bekapcsolódik az iskolai munka egyéb területeibe, illetve a későbbi folyamatos önfejlesztést
megalapozó feladatokat végez.
Bővebben ebben a dokumentumban olvashatsz:
http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=59523

5. A képzés befejezése
A hallgató tanulmányait az osztatlan tanárképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az
oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése,
amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni
tudja. Az osztatlan tanárképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:
 a szakdolgozat bemutatása és védése,
 a portfólió bemutatása és védése, ebbe integrálva számadás a pedagógiai-pszichológiai
modulhoz tartozó ismeretekből,
 szóbeli felelet a két tanári szakhoz kapcsolódó szakmai ismeretekből tételsor alapján (max.
15–15 tétel),
 szóbeli felelet a két tanári szakhoz kapcsolódó szakmódszertani ismeretekből tételsor
alapján (max. 15–15tétel)
Bővebben ebben a dokumentumban olvashatsz:
http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=66033

a. Szakdolgozat
A két tanárszakon egyidejűleg folyó képzésben egy szakdolgozatot kell készíteni, amely
kapcsolódhat bármelyik (akár egyidejűleg mindkét) szakszaktudományi, tantárgy-pedagógiai
(szakmódszertani) vagy az adott szak(ok) neveléstudományi aspektusaihoz.
Tovább erről az alábbi dokumentum 3. pontjában olvashatsz:
http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=66033

b. Portfólió
A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4.5. pontja szerint az osztatlan tanárképzés
hallgatóinak portfóliót kell készíteniük. A tanárjelölt a portfóliót az iskolai tanítási gyakorlatok,
valamint tanításon és iskolán kívüli gyakorlatok/tevékenységek elemző megjegyzésekkel kísért (=
reflektált) anyagából állítja össze. A portfólió konkrét tartalmát a Neveléstudományi Intézetnek e
szabályzat mellékletében olvasható tájékoztatója írja elő.
A portfóliót a tanárjelölt két szakjából az egyikre nagyobb mértékben koncentrálva készíti el, s ez
utóbbi szak módszertanának oktatásáért felelős szaktanszékhez nyújtja be. A portfólió elbírálásáról
az illető szak módszertanos oktatója/oktatói gondoskodnak. A portfóliót a tavaszi félévben május
20-ig, az őszi félévben december 20-ig fel kell tölteni a MODULO-ba, s nyomtatva, valamint
elektronikus adathordozón (Word-és PDF-formátumban) le kell adni az adott szakot gondozó
tanszéken/intézetben.

c. Záróvizsga
A

záróvizsgára

bocsátás

feltétele

a

végbizonyítvány

(abszolutórium)

megszerzése.

Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt
tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga kivételével –
teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A hallgató a végbizonyítvány megszerzését
követően bocsátható záróvizsgára.
A záróvizsgára bocsátás szakos feltételeiről, eredményességéről és az eredményének kiszámításáról
az alábbi dokumentum 5. pontjában olvashatsz.
http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=66033

6. Melyek azok a szakok, amik csak egyféle kimenetellel
rendelkeznek?
 a nyelvi szakok – az angol- és a némettanár kivételével – csak 5+1 éves formában indulnak,
 az erkölcstan- és etikatanári, a hon- és népismeret tanári, rajz és vizuális kultúra tanári,
média tanári, testnevelés tanári, az ének-zene tanári, valamint a természetismeretkörnyezettan tanári képzések, csak 4+1 éves formában indulnak

7. Ha az egyik szak csak 4+1 vagy 5+1 kimenetelű lehet, akkor a
hallgató köteles a másik választható képzésénél ugyanazt a
kimenetelt választania?
Nem. A hallgatónak bármelyik kimenetelt választhatja, függetlenül attól, ha az egyik szakján csak
egyfajta lehetőség van. Viszont ha a hallgató az egyik szakján a hosszabb kimenetet választja, akkor
– a vegyes képzések problémáinál fogva – feltehetőleg csak a 12. félévben tud legkorábban
diplomát szerezni.

8. Hogyan fog összeállni a 11 féléves képzés (4+1; 5+1-s szakpár)?
Ezt még az EMMI sem látja tisztán: egyes vélemények szerint ugyanúgy 12 félév alatt lehet csak
végezni rajta, mint az 5+1 és 5+1 kombinációban. A problémát az okozza, hogy a hosszabb képzési
szakaszon levő szakon egy félévben (9.) kellene meghirdetni az őszi és tavaszi (9-10.) félév
tantárgyait, ám ez az ilyen szakkombinációjú hallgatók csekély száma miatt majdhogynem
lehetetlen. De amint megjelenik a probléma ténylegesen, próbálunk dolgozni valami rugalmas
megoldáson, melyről a hallgatókat tájékoztatjuk.

9. Milyen szintű a képzés? Ez hogy jelenik meg a diplomában?
Az osztatlan tanárképzés során bármely szak elvégzése mesterdiplomát ad. Ez a következőképpen
fog megjelenni:
a/ okleveles általános iskolai magyartanár/fizikatanár stb.
b/ okleveles középiskolai magyartanár/fizikatanár stb.

10. Ösztöndíj a gyakorlati évben
a) SZTE Tanulmányi Ösztöndíj:
Lesz, az eddigi összes félév átlaga alapján fog megvalósulni az elszámolás.

b) Klebelsberg Ösztöndíj
A Klebelsberg Ösztöndíj feltétele, hogy legalább 18 kreditje legyen egy félévben a hallgatónak, az
összefüggő szakmai gyakorlat viszont 20 kredit + ehhez jön még 2-2 tanítást kísérő szemináriumi
kredit, ez összesen 24 kredit az utolsó előtti félévben.

11. Szakelágaztatás/szakosodás
Amennyiben a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is
szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy
általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez. A közös
képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, ebből az elágazási döntésig legalább 150 kredit teljesítendő
– az alábbi megosztásban:


Ha a hallgatónak mindkét szakján lehetősége van választani a 4+1 és 5+1 képzés között,
akkor legalább 69–69 szakos kreditet kell teljesítenie (ebből: 65 szakos és 4
szakmódszertani), valamint 12 kreditet a pedagógiai-pszichológiai tárgyakból. A puszta
kreditmennyiségen túl azonban vizsgálandó az is, hogy a 69–69 kreditben minden olyan
kiemelkedően fontos tantárgy/vizsga teljesítése benne legyen, amelyeket a szakok tantervei
mérföldkő jellegűnek határoznak meg (pl. nyelvi alapvizsga stb.). Ezért az elágazási döntés
meghozatalakor ez is ellenőrzésre kerül.



Ha csak egyik szakján van elágazási lehetőség, a másikon viszont csak az egyik típusú
kimenet (4+1 vagy 5+1) létezik, akkor csak azon a szakon kell vizsgálni a 69 kredit
meglétét, amelyiken választani tud a két képzési forma között. Ehhez kell még legalább 12
kreditet teljesítenie a pedagógiai-pszichológiai tárgyakból.



Ha a hallgató mindkét szakja olyan, hogy azon csak az egyik kimenet lehetséges (mindkettő
4+1, mindkettő 5+1 vagy egyik csak 4+1, a másik csak 5+1 formában végezhető), akkor
nem kell vizsgálni a hallgató megszerzett kreditjeit, a hallgató egyszerűen folytatja tovább
mindkét szakján a megfelelő hálóterv szerint a tanulmányait.

Bővebben erről ebben a dokumentumban lehet olvasni:
http://www.u-szeged.hu/download.php?docID=64638

12. Tanulmányi ösztöndíj és ösztöndíjkalapok
Egy új tervezet indult az ösztöndíj kalapok felújítására, mely során a pedagógiai és pszichológiai
tárgyakat is beleszámolják az átlagba. Minden szak, és azon belül minden évfolyam külön kalapba
kerül (kivétel azok a szakok, ahol a létszám nem, vagy alig haladja meg a 10 főt, így ott az
évfolyamok össze lesznek vonva VAGY a hasonló szakok lesznek összevonva évfolyamonként).
A Neptun átállás miatt erről több információ még nincs. Amint ez megszilárdul, a hallgatókat
informáljuk.

