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Tanári mesterképzés 
 

Informatikatanári szakképzettségi terület 
23 fő – 2 bizottság 

4. sz. bizottság 2012. június 9. 9.00-14.30 (hallgatói felkészülés 8.30-tól) 

O-épület fszt. O/6. sz. tanterem 
Bizottsági elnök Dr. Horváth H. Attila egyetemi docens 

Bizottsági tagok Gál Balázs  

Frank Miklós közoktatás részéről 

Hallgatók 

…11…fő 
Informatikapedagógiai szakdolgozat +  Pedagógiai-

pszichológiai („tanárképzős”) téma 

Pedagógiai-pszichológiai („tanárképzős”) szakdolgozat 

+ Informatikapedagógiai téma 

 Horváth Balázs 

 Horváth Csaba 

 Horváth Sándorné 

 Kustán Jenő 

 Sánta Györgyné Huba Judit 

 Slakta Katalin 

 Lőrincz János 

 Bodor Tamás 

 Makovi József 

 Ruttkay Attila 

 Tasi Dániel 

 

A jelöltek bemutatják a tanári portfoliójukat,  

megvédik a szakdolgozatukat, 

majd húzott tétel alapján fejtenek ki egy pedagógiai-

pszichológiai („tanárképzős”) témát. 

 

A jelöltek bemutatják a tanári portfoliójukat, 

megvédik a szakdolgozatukat, 

majd húzott tételek alapján fejtenek ki 

egy informatikapedagógiai témát. 



Informatikatanári szakképzettségi terület 
23 fő – 2 bizottság 

 

16. sz. bizottság 2012. június 16. 9.00-15.00 (hallgatói felkészülés 8.30-tól) 

O-épület fszt. O/2. sz. tanterem 
Bizottsági elnök Dr. Győri István egyetemi tanár 

Bizottsági tagok Lipovits Ágnes mérnöktanár 

Künsztler Zoltán közoktatás részéről 

Hallgatók 

…12…fő 
Informatikapedagógiai szakdolgozat +  

Pedagógiai-pszichológiai 

(„tanárképzős”) téma 

Pedagógiai-pszichológiai 

(„tanárképzős”) szakdolgozat 

+ Informatikapedagógiai téma 

Kutatási beszámoló 

+ Informatikapedagógiai téma 

 

 Geigerné Kovács Viktória 

 Margittayné Halász Anita 

 Némethné Csomós Mónika 

 Pörnecziné Lakatos Klementina 

 Szabó Anett 

 Szakács Attila 

 Viszked Ferenc 

 Csizmazia Katalin 

 Guber István 

 Ernyei Krisztina 

 Fellegi Viktor 

 Füredi János 

 

A jelöltek bemutatják a tanári 

portfoliójukat,  

megvédik a szakdolgozatukat, 

majd húzott tétel alapján fejtenek ki egy 

pedagógiai-pszichológiai 

(„tanárképzős”) témát. 

 

A jelöltek bemutatják a tanári 

portfoliójukat, 

megvédik a szakdolgozatukat, 

majd húzott tételek alapján fejtenek ki 

egy informatikapedagógiai témát. 

A jelöltek bemutatják a tanári 

portfolióját, 

beszámolnak a kutatásukról, 

majd húzott tételek alapján fejtenek ki 

egy informatikapedagógiai témát. 

(A pedagógiai-pszichológiai tétel alól 

mentesülnek a korábban szerzett 

mesterfokozatára való tekintettel.) 
 


