A tanári mesterszak szerkezete
A tanárképzés modulokból áll
A tanári képesítéshez vezető tanulmányok két szak tanításához szükséges tanári tudás
következő elemeit kínálva készítenek fel az általános és a középiskolai tanári pályára:
•

A 10 kredites tanári előkészítő modul a pályaorientációt szolgálja, rendszerszemléletű és
reflektív betekintést nyújt az iskola és a tanítás-tanulás világába. Rendszerint már a
BA/BSc képzés során elvégzik a tanári pályára készülők a szabadon választható kreditjeik
terhére. Ugyanakkor ez a modul a tanári mesterképzés alatt is pótolható, mert nem a
felvételinek, hanem a diploma megszerzésének a feltétele. Azoknak, akik korábbi
pedagógusdiploma birtokában kezdik meg a tanári mesterszakos tanulmányaikat, ezt a
modult nem kell elvégezniük (hiszen már nem kell őket orientálni a tanári mesterség
választására irányuló döntésükben). Azoknak, akik olyan diploma birtokában kezdik meg
a tanári mesterszakot, amely nem jelent tanári végzettséget, el kell végezniük ezt a
modult, függetlenül attól, hogy BA/BSc, MA/MSc, vagy egyetemi/főiskolai diploma az.
Ezt az SZTE-n a Neveléstudományi Intézet gondozza; a tantárgyakat a Neveléstudományi
Intézet és a Pszichológia Intézet hirdeti; nincsen formális lezárása.

•

A 40 kredites pedagógia-pszichológia modul a neveléshez és oktatáshoz szükséges
háttérismereteket nyújt, általános tanári képességeket és motívumokat fejleszt, amelyek a
tanári munka során a diákokkal, szülőkkel, kollégákkal, illetve az önfejlődésben
nélkülözhetetlenek. Ezt az SZTE-n a Neveléstudományi Intézet gondozza; a tantárgyakat
a Neveléstudományi Intézet és a Pszichológia Intézet hirdeti; formális lezárása a tanári
záróvizsgán történik. – A modul kreditértéke kevesebb azok számára (20, 10, illetve 2010
májusa előtt megkezdett tanulmányok esetén 0 kredit), akik korábbi tanári vagy
pedagógusi végzettséggel rendelkeznek.

•

A megfelelő 40-40 (illetve adott esetben 30-50) kredites szaktárgyi modulok elmélyítik a
szakterületek ismeretét és feltárják, hogyan lehet a tanulókat az adott műveltségi körbe
bevezetni. Az ezekbe a modulokba tartozó közoktatási gyakorlatok rövid, intenzív
gyakorlati képzést adnak szakvezető segítségével. (Ezek tanári szakképzettségenként 1-1
egyéni tanítási gyakorlatot jelentenek, amely iskolai megfigyeléseket és gyakorlótanítást
tartalmaz.) Ezeket a modulokat az SZTE különböző, érintett tanszékei és intézetei
gondozzák, ezért további információt ezeknek az oldalain lehet keresni. A kiinduláshoz az
egyetemi honlapról elérhető kari, intézeti, tanszéki oldalak adnak támpontokat. A modul
formális lezárása a szakterületi zárószigorlat.

•

Végül a 10/20/30 kredites összefüggő szakmai gyakorlat a képzés során tanultak
gyakorlatban való alkalmazásának megtanulására, begyakorlására és főként egy tantestület
munkájába való beilleszkedésre, a tanórán kívüli feladatok és felelősség megismerésére
teremt lehetőséget mentortanár segítségével. Az összefüggő szakmai gyakorlat felelőse az
SZTE-n a Neveléstudományi Intézet, de gondozója a Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium.
A
modul
formális
lezárása
a
tanári
záróvizsga.
Fontos tudnivaló, hogy az 5 féléves levelező képzésben részt vevőknek szabaddá kell
tenniük magukat a szakmai gyakorlat idejére (félévére), mert erre a képzés és a képzési
modul céljánál és természeténél fogva nem vonatkozhat a kontaktórák csökkentése. A 2-3
féléves levelező képzésben résztvevők számára is hosszabb folyamatos jelenlétet (heteket)
kíván a szakmai gyakorlat. [bővebben később]

A tanári mesterszakot tanári záróvizsga zárja le

Összefoglaló táblázatok a tanárszak szerkezetéről
A modulok és jellemzőik

A kreditértékek az első tanári végzettségüket a bolognai rendszerben megszerzőkre
vonatkoznak. A további (itt zárójeles) esetek részletezése a következő táblázatokban található.

Modul

Kreditérték

BA/BSc tanári
előkészítő modul
KKK 8.1.
10 kredit

A modulban
szerepeltetett
gyakorlati
elem

Fejlesztendő
tanári
tudásterület

Produktum
/Lezárás

1
2

Pedagógiapszichológia (PP)
modul
KKK 8.2.
40 (20, 10) kredit

5 kredit szakdolgozat
(1 db): portfólió és
tanulmány,
KKK 8.5.
3 kredit 30 óra (iskolai)
gyakorlat (min.)
KKK 8.4.a. 2
Bevezetés az iskola és
az oktatás
alapkérdéseibe;
önismeret, rendszerszemlélet, a
tudományos kutatás
és a gyakorlat
kapcsolódása.

Pedagógiaipszichológiai
diszciplináris tudás, a
hatékony oktatóinevelői működést
elősegítő értékek,
attitűdök, ismeretek és
képességek.

Szakterületi modulok
(első és második tanári
mesterszak diszciplináris
moduljai)
KKK 8.3 1
40 kredit/szak
(első tanári mesterszak: min.
30;
második tanári mesterszak:
max. 50)
7 kredit
szakmódszertan/szak
3 kredit
60 óra iskolai
gyakorlat/szak (15 óra
tanítás mint egyéni
szakterületi tanítási
gyakorlat)
Szakterületi diszciplináris
tudás és pedagógiai tartalmi
tudás.

Összefüggő
szakmai gyakorlat
KKK 8.4.
30 (20, 10) kredit
1 összefüggő félév
iskolai gyakorlatok
hospitálás
heti 2-5 óra
tanítás/szak (10
max.)
tanórán kívüli
iskolai feladatok
tanítást kísérő
szeminárium

Pedagógiai tartalmi
tudás és tanári
gyakorlati tudás.
A kiemelt tanári
kompetenciák
fejlesztése egy
tantestület
munkájában való
részvétel során.
(Lehetséges portfólió
Zárószigorlat (szakonként
Portfólió
készítése)
egy)
(a szakdolgozat
részeként a PP
modul kreditjei közé
számít)
Szakdolgozat (pedagógiai-szakmódszertani problémát feldolgozó tanulmány/segédlet és portfólió;
egyetlen, bárhány szakképesítést szerez a tanárjelölt)
Tanári záróvizsga (TZV; egyetlen, bárhány szakképesítést szerez a tanárjelölt)

Az egyes szakterületek speciális követelményeit a KKK 11.1.1. pontja részletezi (10-119. o.)
Nem külön tantárgyelemekként, hanem integráltan jelenik meg az SZTE moduljában

A tanári mesterszak mesterszintű moduljai és azok kreditértékei a
bemenet függvényében [a KKK 4. számú melléklet 4-6 pontjai
alapján]
AZOKNAK, AKIK 2010 MÁJUSA ELŐTT KEZDTÉK MEG A TANULMÁNYAIKAT
Lehetséges bemenet

4.1.a. A ciklusokra bontott, osztott képzés
alapképzési szakjaira épülő tanári szakon: a
két tanári szakképzettség párhuzamos
megszerzésekor:
4.1.b. A szakmai és művészeti tanári
szakképzettségek területén a csak 1
szakképzetség megszerzésére irányuló
képzés esetén
4.2.a. Mesterfokozatot adó szakon nem
tanári szakképzettség megszerzését
követően vagy valamely mesterszakkal
párhuzamosan felvett tanári szakon:
egy tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzés esetén
4.2.b. Mesterfokozatot adó szakon nem
tanári szakképzettség megszerzését
követően vagy valamely mesterszakkal
párhuzamosan felvett tanári szakon:
művészeti képzés esetén – a
szakterületi követelményeknek a
művészeti mesterszakon történt
teljesítése esetén
4.3. A főiskolai szintű tanári szakképzettség
birtokában a tanári mesterfokozat és a
korábbi szakképzettségnek megfeleltethető
tanári szakképzettség megszerzése esetén:
4.4.a. Újabb tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben:
- a tanári szakon szerzett mesterfokozat
birtokában
4.4.ba. Újabb tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben: - az
egyetemi vagy főiskolai szintű tanári
szakképzettségtől eltérő tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló
képzésben: egyetemi v. főiskolai szintű
tanári szakképzettség esetén
4.4.bb. Újabb tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben: - az
egyetemi vagy főiskolai szintű tanári
szakképzettségtől eltérő tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló
képzésben: alap- v. főiskolai szintű
pedagógus szakképzettség esetén

Félév/kredit

5 félév,
150 kredit

4 félév
120 kredit

3 félév,
90 kredit

KKK 5.1.1.
Szakterületi modul

80
(min. 30 első
max. 50 második)
50

30
ha az MA/MSc
képzésből legalább
10 kreditátvitellel
elismerhető

KKK 5.1.2.
Ped.pszich.
modul
40

KKK 5.1.3.
Összefüggő
szakmai
gyakorlat
30

40

30

40

20

2 félév
60 kredit

0

40

20

3 félév,
90 kredit
vagy 2 félév
60 kredit
2 félév,
60 kredit;

60

10

20

40

0

20

2 félév,
60 kredit

40

0

20

3 félév,
90 kredit

50

20

20

30 (egy szak esetén)

A tanári mesterszak mesterszintű moduljai és azok kreditértékei a
bemenet függvényében [a KKK 3 4. számú melléklet 4-6 pontjai
alapján]
AZOKNAK, AKIK 2010 MÁJUSA UTÁN KEZDTÉK MEG A TANULMÁNYAIKAT
Lehetséges bemenet

4.1. BA TANÁRKÉPES ALAPSZAK
4.1.a. kétszakos
4.1.b. szakmai vagy művészeti tanári
egyszakos
4.2. MESTERSZINTŰ DIPLOMÁVAL,
KORÁBBI TANÁRSZAK NÉLKÜL
4.2.a. egyszakos

4.2.b. a művészeti képzési területen – a
szakterületi követelményeknek a művészeti
mesterszakon történt teljesítése esetén
4.3. FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI
DIPLOMÁVAL, AZONOS
TERÜLETEN
4.3.a. egyszakos
4.3.b. kétszakos
4.4. PEDAGÓGUS/TANÁR
VÉGZETTSÉGGEL, ÚJ TERÜLETEN
4.4.a. korábbi tanári mesterszakos diploma
4.4.b. korábbi egyetemi vagy főiskolai
szintű tanári diploma
4.4.c. alapképzésben vagy főiskolai szintű
képzésben szerzett pedagógus diploma
(óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus,
szakoktató)

3

Félév/kredit

KKK 5.1.1.
Szakterületi
modul(ok)
(1 v. 2 modul a
bemenet szerint)

KKK 5.1.2.
Ped.pszich.
modul

KKK 5.1.3.
Egyéni
tanítási
gyakorlat
(összefüggő
szakmai
gyakorlat)

5 félév,
150 kredit
4 félév
120 kredit

80

40

30

50

40

30

3 félév,
90 kredit

30
(ha 10 elismerhető a
MA/MSc
tanulmányokból itt)
0

40

20

40

20

2 félév
60 kredit
3 félév, 90
kredit

30

10

20

60

10

20

2 félév,
60 kredit;
2 félév,
60 kredit
3 félév,
90 kredit

40

0

20

40

10

10

50

20

20

további
2 félév
60 kredit

A tanári szakképzettségek képzési és kimeneti követelményei az alap- és mesterképzési szakok képzési és
kimeneti követelményéről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2010. május 14-i módosításai után.
http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas

