Képzési idő: 10-11-12 félév
Megszerzendő kreditmennyiség: 300-330-360 kredit
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Szakmai kreditek (100-130 kredit szakonként)
- Kötelező tanegységek
(szakmai tárgyak és Filozófiatörténet)
- Szabadon választható tanegységek
ált. isk. szakon: 5 kredit
középisk. szakon: 7 kredit
- Szakmai zárószigorlat – 2014 szeptemberében vagy
kredit)

azt követően kezdett hallgatók (0

- Szakdolgozat 8 kredit

Tanári felkészítés
•

Pedagógiai-pszichológiai tanegységek (26 kredit)

•

Szabadon választható (2 kredit)

•

Szakmódszertan (szakonként 8 kr.) (16 kredit)

•

Szakonként gyakorló iskolai tanítási gyakorlat I-II. (szakonként 2*1 kr.) (4 kredit)

•

Összefüggő tanítási gyakorlat, 2 félév (félévente 20 kredit, összesen 40 kredit)

•

Kísérő szeminárium (félévente szakonként, illetve pedagógiai és pszichológiai
esetmegbeszélés (félévente 1-1 kredit, összesen 8 kredit)

•

Portfólió (2 kredit)

Képzési és kimeneti követelmények (legyen link az alábbi linken lévő tartalommal!)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300008.emm

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az általános iskolai és középiskolai közismereti tanárszak adott szakterületen közös képzési
szakaszra épül. Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanári
szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek
teljesítésekor – legkorábban a képzés 6. aktív félévében – választhat, hogy általános iskolai
tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez. Az osztatlan
kétszakos képzésben a közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből a szakterületi
elemek tekintetében, a szakpárban történő előrehaladás érdekében arányos elosztásban,
legalább 150 kreditet kell összegyűjteni.
Az osztatlan tanárképzésben a hallgató számára az alábbi változtatási lehetőségek biztosítottak:
a) A szakpár egyik tanárszakjának megváltoztatása. – A kétszakos osztatlan tanárképzésben a
hallgató a második lezárt félév végén kérelmezheti egyik tanárszakjának megváltoztatását az
aktuális felvételi eljárásban meghirdetett tanári szakok közül.
b) Átvételi kérelem az egyik tanárszak szerinti alapképzési szakra. – A hallgató átvételi
kérelmet adhat be az adott szakterület alapképzési szakjára abban az esetben, ha a választott
alapszaknak megfelelő tanári szak szakterületi (szakos) kreditjeiből legalább 60 kreditet
teljesített.
c) Átvételi kérelem az alapképzés szerinti osztatlan kétszakos tanárszakra. – Átvételi kérelmet
az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan tanárszakra abban az esetben adhat be a hallgató,
ha két lezárt félév után az adott szak legalább 45 kreditjét teljesítette.
A kérelmeket a választott szaknak megfelelő kar dékáni hivatalába kell benyújtani
elektronikusan (Neptun), döntést a kari TKB hoz választott szaknak megfelelő
intézetigazgató/tanszékvezető véleményének figyelembe vételével. A hallgató a szakváltás
engedélyezését követően tanulmányait az új szakjának megfelelő karon folytatja, a szakváltást
követő tanévre kiadott követelmények alapján.
A szakváltoztatás a képzés során kizárólag egy alkalommal engedélyezhető.

Juttatások - ösztöndíj
Az államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgató az adott szak képesítési
követelményében meghatározott képzési ideig jogosult a tanulmányi ösztöndíjra.
Az osztatlan képzésben tanuló hallgatók ösztöndíjszámítására az alapképzésben
meghatározottak érvényesek. Az ösztöndíj meghatározása szempontjából az osztatlan tanárszak
– szakpártól függetlenül – egy szak. Osztatlan tanárképzésben az összefüggő tanítási gyakorlat
idejére a az összefüggő gyakorlat megkezdését megelőző tanulmányi félév eredményét kell
figyelembe.

