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MESTERKÉPZÉS
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Rajz – vizuális kultúra tanár

10 félév

A Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központja és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Rajz –Művészettörténet
Tanszéke a 2018/2019-es tanévtől az osztatlan tanárképzésben az alábbi képzést hirdeti:
Rajz- és vizuális kultúra tanár – 10 féléves képzés
A Rajz –vizuális kultúra tanárszak mellé választható szakpárok:
Angol nyelv- és kultúra tanára
Biológia tanár
Ének – zene tanár
Magyartanár
Média-, mozgókép és kommunikációtanár
Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Jelentkezés előtt, kérjük, az alábbi információs helyeken mindenképpen tájékozódjon:
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=1083&elj=18a

A felvételihez szükséges ábrázolási eszközöket és anyagokat, valamint a szükséges dokumentumokat (személyazonosságot igazoló
dokumentumok, a felvételi eljárás díjának befizetését igazoló csekk eredeti példánya) a felvételire hozzák magukkal!
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A képzés bemutatása és a felvételi eljárás
Rajz – vizuális kultúra tanár
Mire jó?

A Rajz – vizuális kultúra tantárgy tanítására a közoktatásban (általános és középiskolában, gimnáziumban,
szakképzésben és felnőttoktatásban)

Kik jelentkezhetnek? Érettségivel rendelkezők.
Képzési idő:

10 félév

Munkarend:

Nappali munkarend. (Levelező munkarendű képzés a 10 féléves képzésben nem indul.)

Finanszírozás:

Állami támogatott és önköltséges formában is indul.
Az önköltséges képzés 400 000 Ft/félév.

Kapacitás:

5 – 25 fő. (A képzés 5 felvett hallgatónál kevesebbel nem indul).

Belépés a képzésbe:

A felvételi eljárásban való részvétel és sikeres felvételi.
Középiskolai végzettség. (érettségi bizonyítvány megléte.)

A felvételi eljárás:

Elektronikus jelentkezés a Felvi.hu megfelelő helyén. https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
A jelentkezőknek tanári pályaalkalmassági vizsgán és rajz alkalmassági vizsgán kell részt venniük.
Pályaalkalmassági vizsga részei:
- Motivációs levél írása és feltöltése a Felvi.hu megfelelő helyére
- Önéletrajz írása és feltöltése a Felvi.hu megfelelő helyére
- Beszélgetés a motivációs levél alapján a felvételiző a pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, arról,
hogy miért kíván tanár lenni.
- Egy pedagógiai szituáció értelmezése, véleményezése, vagy beszélgetés egy szabadon választott
pedagógiai jellegű olvasmányról. A jelentkező szabadon eldöntheti, melyik lehetőséggel kíván élni. A
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pedagógiai szituációk leírásai és a pedagógiai jellegű irodalmak megtalálhatók a Tanárképző Intézet
honlapján:
http://www.u-szeged.hu/tanarkepzes/felvetelizoknek/palyaalkalmassagivizsga?folderID=23315&objectParentFolderId=23315
Gyakorlati felvételi (rajz alkalmassági) vizsga:
Szükséges felszerelés: ½ íves rajztábla, ½ íves rajzlapok, rajzeszközök: égetett rajzszén vagy préselt szén,
rongy, monopol gumi, kréta (pitt) v. grafit, festő felszerelés: akvarell v. tempera, ecsetek.
1. feladat: Fejrajz (portré) - tónusos ábrázolás környezettel. (Tanulmányrajz ½ íves méretben, tetszőleges
eszközzel, javasolt eszköz: rajzszén). 90 perc - 30 pont
2. feladat: Mértani testek, síkok szerkezeti rajza. (Szabadkézi rajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel,
javasolt eszköz: grafitceruza vagy pittkréta). 45 perc – 30 pont
3. feladat: Színvázlatok. (Színvázlatok összetettebb csendéletről, A/5-ös méretben, legalább 4 db, javasolt
eszköz: akvarell). 45 perc – 20 pont
4. Szóbeli felvételi vizsga: Szükséges felszerelés: Otthonról hozott, saját készítésű munkák, rajzok,
festmények, fotók, vázlatok stb. Beszélgetés az otthonról hozott munkákról, általános tájékozottság vizsgálata
a vizualitás és művészetek területén. – 20 pont
Felvételi pontok:
Maximum 100 pont szerezhető. Azokon a szakokon, ahol gyakorlati vizsga van, többletpont nem kapható!
További felvilágosítás emailben kérhető a tanszék tanulmányi felelősétől: a fabulyanejoli@gmail.com címen.
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