
Képzési idő: 2-4-5 félév 

Megszerzendő kreditek száma: 60-120-150 kredit 

 

Újabb oklevelet adó tanárképzésben 

a) az általános iskolai tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen a 

középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon 2 félév 60 

kredit; 

b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: az 1993. évi 

felsőoktatási törvény) szerinti főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a 

szakterületen a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy 

szakon 2 félév, 60 kredit, 

c) az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a 

mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, újabb tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló képzésben 4 félév, 120 kredit; 

d) tanító szakképzettség birtokában, ha a tanári szakképzettség szakterületi ismerete 100 

kredit, akkor 4 félév 120 kredit, ha a tanári szakképzettség szakterületi ismerete 130 kredit, 

akkor a képzési idő 5 félév, 150 kredit; 

e) szakoktató szakképzettség birtokában szakmai tanári szakképzettség (közgazdásztanár) 

megszerzésére irányuló mesterképzésben 4 félév, 120 kredit, 

f) pedagógiatanár szakképzettség a neveléstudományi mesterképzést követően szerezhető. A 

képzési idő 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit. 
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Az összefüggő tanítási gyakorlatot a képzés utolsó félévében, négy hét időtartamban kell 

teljesíteni, mely alól mentesülnek a már tanári végzettséggel rendelkezők. 

A rövidciklusú tanárképzésben tanuló hallgatók számára a szakdolgozat készítése nem előírás. 

 

Az abszolutórium kiállításának feltétele: 

 az adott kreditmennyiség megszerzése, 

 portólió feltöltése a megadott felületen, 

 négyhetes tanítási gyakorlat a tanítói vagy diszciplináris mesterfokozatú diplomával 

rendelkezők számára. 
 

Az oklevél minősítését a tanulmányok idejére számított súlyozott tanulmányi átlagnak és a 

záróvizsga eredményének számtani átlaga adja. 


