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A Tanári MA-s képzésre való felvétel feltételei 

és a képzés követelményei 
 

1. BA- és/vagy BSc-oklevél az adott szakképzettségi területe(ke)n 
attól függetlenül, hogy volt-e előzetesen felsőfokú képesítése a jelöltnek 

 

Kétszakos képzés esetén 

 a másik szakterületen 50 kredit 

 angoltanári és némettanári képzés esetén az 50 krediten kívül KER-C1-es 

komplex nyelvvizsga megléte is szükséges (a BA-képzést megelőző 

tanulmányaik során nyelvtanítói vagy idegen nyelvi műveltségterületi tanítói 

képesítést elnyert jelöltek esetében ez adott) 

 

„A” képzési típus OM-rendelet: 4.1.a 

5 félév - 150 kredit: 40+40+40+30 

 2 diszciplináris zárószigorlat 

 1-féléves összefüggő iskolai gyakorlat (az 5-ik félév) 

 Tanárjelölti portfolió 

 Osztálytermi kutatáson alapuló szakdolgozat (1) 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszak esetében egy újabb nyelvből – kivéve, ha 

angoltanár – némettanár szakpáros képzésről van szó) 

 

2. Osztatlan képzésben szerzett egyetemi szintű oklevél vagy MA-/MSc-

oklevél az adott szakképzettségi területeken 
attól függetlenül, hogy volt-e előzetesen felsőfokú képesítése a jelöltnek 

 

„B” képzési típus OM-rendelet: 4.2.a 

3 félév – 90 kredit: 30+40+20 

 Diszciplináris zárószigorlat 

 1-féléves összefüggő iskolai gyakorlat (a 3-ik félév) 

 Tanárjelölti portfolió 

 Osztálytermi kutatáson alapuló szakdolgozat 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszak esetében egy újabb nyelvből – kivéve, ha 

már eredetileg két idegen nyelvi filológiai tanulmányokról szóló oklevéllel / 

diplomával rendelkezik a jelölt) 
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3. Főiskolai szintű szaktanári képesítés ugyanazo(ko)n a szakképzettségi 

területe(ke)n 
 A műveltségterületi tanítói képesítés önmagában nem teljesíti az előfeltételt 

 

„C” képzési típus (egy szakképzettségi terület esetén) OM-rendelet: 4.3.a 

2 félév – 60 kredit: 30+10+20 

 Diszciplináris zárószigorlat 

 Szaktárgyi tanítási és pedagógiai gyakorlat (a 2-ik félévben) 

 Tanári portfolió, amelynek kötelező komponense egy osztálytermi kutatás 

bemutatása 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszak esetében egy újabb nyelvből – kivéve, ha 

korábbi tanulmányai során egy másik idegen nyelv tanítására is jogosultságot 

nyert a jelölt vagy más nyelvből végzett filológiai stúdiumokról szóló oklevele 

/ diplomája van) 

 

„D” képzési típus (két párhuzamosan végzett szakképzettségi terület esetén) 

OM-rendelet: 4.3.b 

3 félév – 90 kredit: 30+30+10+20 

 2 diszciplináris zárószigorlat 

 Szaktárgyi tanítási és pedagógiai gyakorlat (a 3-ik félévben) 

 Tanári portfolió, amelynek kötelező komponense egy osztálytermi kutatás 

bemutatása 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszakok esetében egy újabb nyelvből – kivéve, 

ha angoltanár – némettanár szakpáros képzésről van szó) 

 

4. Tanári MA-oklevél más szakképzettségi területe(ke)n 
 Az új szakképzettségi területen 50 kredit 

 Angoltanári és némettanári képzés esetén az 50 krediten kívül KER-C1-es komplex 

nyelvvizsga megléte is szükséges (a Tanári MA-n kívül nyelvtanítói és idegen nyelvi 

műveltségterületi tanítói képesítéssel rendelkezők esetében ez adott) 

 

„E” képzési típus OM-rendelet: 4.4.a 

2 félév – 60 kredit: 40+0+20) 

 Diszciplináris zárószigorlat 

 Szaktárgyi tanítási és pedagógiai gyakorlat (a 2-ik félévben) 

 Tanári portfolió, amelynek kötelező komponense egy osztálytermi kutatás 

bemutatása 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszak esetében egy újabb nyelvből – kivéve, ha 

korábbi tanulmányai során egy másik idegen nyelv tanítására is jogosultságot 

nyert a jelölt vagy más nyelvből végzett filológiai stúdiumokról szóló oklevele 

/ diplomája van) 

 



5. Egyetemi, vagy főiskolai szintű szaktanári képesítés 
 Az új szakképzettségi területen 50 kredit 

 Angoltanári és némettanári képzés esetén az 50 krediten kívül KER-C1-es komplex 

nyelvvizsga megléte is szükséges (a tanárin kívül nyelvtanítói és idegen nyelvi 

műveltségterületi tanítói képesítéssel rendelkezők esetében ez adott) 

 

„F” képzési típus  OM-rendelet: 4.4.ba 

2 félév – 60 kredit: 40+10+10 

 Diszciplináris zárószigorlat 

 Szaktárgyi tanítási és pedagógiai gyakorlat (a 2-ik félévben) 

 Tanári portfolió, amelynek kötelező komponense egy osztálytermi kutatás 

bemutatása 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszak esetében egy újabb nyelvből – kivéve, ha 

korábbi tanulmányai során egy másik idegen nyelv tanítására is jogosultságot 

nyert a jelölt vagy más nyelvből végzett filológiai stúdiumokról szóló oklevele 

/ diplomája van) 

 

6. Főiskolai szintű (egyéb) pedagógus-képesítés 

óvodapedagógus, tanító (nyelvtanító, műveltségterületi tanító is!), 

gyógypedagógus, konduktor, szakoktató, szociálpedagógus, stb.) 
 Az új szakképzettségi területen 110 kredit vagy a teljes BA/BSc alapszak 

 Angoltanári és némettanári képzés esetén a 110 krediten kívül KER-C1-es komplex 

nyelvvizsga megléte is szükséges (nyelvtanítók és idegen nyelvi műveltségterületi 

tanítók esetében ez adott) 

 

„G” képzési típus OM-rendelet: 4.4.bb 

3. félév – 90 kredit: 50+20+20 

 Diszciplináris zárószigorlat 

 Szaktárgyi tanítási és pedagógiai gyakorlat (a 3-ik félévben) 

 Tanári portfolió, amelynek kötelező komponense egy osztálytermi kutatás 

bemutatása 

 KER B2-es nyelvvizsga (nyelvszak esetében egy újabb nyelvből – kivéve, ha 

korábbi tanulmányai során egy másik idegen nyelv tanítására is jogosultságot 

nyert a jelölt – pl. nyelvtanítói vagy nemzetiségi óvodapedagógusi képzés 

keretében) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


