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Két szakkal a pedagóguspályára – Az SZTE tanárképző központról
2013 szeptemberétől megújult a tanárképzés: a felvételizők érettségi után közvetlenül jelentkezhetnek osztatlan, kétszakos tanári mesterképzésre. Az általános iskolai tanárnak készülőknek 4+1, a középiskolai tanárnak készülőknek 5+1
évet kell tanulniuk, a +1 év a szakmai gyakorlatot jelöli.

Mi a feladata a Tanárképző Központnak?
Az SZTE Tanárképző Központ (TKK) feladata a Szegedi Tudományegyetemen folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben részt vevő karok munkájának összefogása, koordinálása. Honlapunkon megtalálható minden tudnivaló, ami a
tanárképzéshez kapcsolódik, többek között információs anyaggal segítjük a felvételizőket, a pályaalkalmassági vizsgára
készülőket, a tanítási gyakorlatokban résztvevő hallgatókat, szakvezető és mentor kollégákat, valamint a módszertanos
oktatókat. A felvételi eljárásban leendő hallgatóink az SZTE Tanárképző Központ (SZTE TKK) neve alatt meghirdetett
szakpárokra jelentkezhetnek.

A Tanárképzésben résztvevő karok
a Szegedi Tudományegyetemen
•
•
•
•

Bölcsészettudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Természettudományi és Informatikai Kar
Zeneművészeti Kar

A Tanárképzés formái
A tanárképzésnek a közoktatásban való alkalmazhatósága szerint, a köznevelés intézményrendszerének
megfelelően, alapvetően három formája van:
• Közismereti tanárképzés
• Művészeti tanárképzés
• Szakmai tanárképzés
A felsoroltak közül a Szegedi Tudományegyetemen közismereti tanárképzés és művészeti tanárképzés (zenetanár) folyik.

Pályaalkalmassági vizsga
Az osztatlan (közismereti, művészeti, szakmai) tanárképzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgán kell részt venniük a felvételi eljárás során. Ha valaki egynél több ilyen képzésre is jelentkezett, elég egyetlen alkalmassági vizsgán részt
vennie, abban az intézményben, amely a jelentkezési sorrendjében előbb szerepel. Vagyis nem kell minden megjelölt
osztatlan tanárképzésben külön-külön alkalmassági vizsgán részt venni, mivel az egyes intézmények elfogadják egymás
vizsgaeredményeit.
A vizsga eredménye háromféle lehet: „alkalmas”, „nem alkalmas” vagy „nem jelent meg”. A felvétel feltétele, hogy a
vizsgázó „alkalmas” minősítést szerezzen. A pályaalkalmassági vizsga célja: a jelölttel való személyes találkozás során
a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai
elképzeléseiről való tájékozódás.
A szegedi Tanárképző Központ az SZTE Neveléstudományi Intézete által kidolgozott kreatív módszerek segítségével
méri, ki az igazán rátermett a pedagógusi szakmára.
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Elhivatottság kell a tanári pályához
Közhelyes megállapítás, hogy a pedagóguspálya nem könnyű. Ugyanakkor számos pozitív oldala van: a változatos órák,
a diákok érdeklődése nem engedik, hogy egy elhivatott pedagógus elfásuljon, monotonnak érezze a munkáját. A fiatalok
között töltött idő pedig segít megőrizni a tanárnak is a fiatalságát, a tudás iránti nyitottságát. S akkor még nem beszéltünk a tanári munka társadalmi hasznosságáról: ismert tény, hogy egy jó tanár s az általa átadott tudás milyen sokat
jelent a fiatalok későbbi munkaerőpiaci esélyeit és jövedelmi lehetőségeit illetően. Várjuk tehát minél több, a pálya iránt
elhivatott érdeklődő jelentkezését.

Képzési kínálat

• Angol nyelv és kultúra tanára
• Biológiatanár
• Dráma- és színházismeret-tanár
• Etikatanár
• Ének-zene tanár
• Fizikatanár
• Földrajztanár
• Francia nyelv és kultúra tanára
• Informatikatanár
• Kémiatanár

•N
 émet és nemzetiségi német nyelv és
kultúra tanára
• Olasz nyelv és kultúra tanára
• Orosz nyelv és kultúra tanára
• Rajz- és vizuáliskultúra-tanár
•R
 omán és nemzetiségi román nyelv és
kultúra tanára
• Spanyol nyelv és kultúra tanára
•S
 zerb és nemzetiségi szerb nyelv és
kultúra tanára

• Könyvtárostanár

•S
 zlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és
kultúra tanára

• Latin nyelv és kultúra tanára

• Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár

• Magyartanár

• Természetismeret-környezettan tanár

• Matematikatanár

• Testnevelő tanár

• Média-, mozgókép- és kommunikációtanár • T örténelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára
• Német nyelv és kultúra tanára
• Zenetanár

csembalótanár; ének zene tanár-zeneismeret tanár; fagott tanár; furulyatanár; fuvolatanár; gitártanár; gordonkatanár; gordontanár; hárfatanár; harsonatanár; hegedűtanár; klrainéttanár; kürttanár; magánénektanár; mélyhegedűtanár; oboatanár;
orgonatanár; trombitatanár; tubatanár; ütőhangszertanár; zongoratanár

Ezen szakoknak (a zenetanár szakok kivételével) számos kombinációja létezik kínálatunkban; a konkrét szakpárokról kérjük, a www.felvi.hu oldalon az SZTE TKK oldalánál informálódjanak!
A felvételi eljárásban a jelentkezőknek az SZTE Tanárképző Központ (SZTE TKK) neve alatt meghirdetett szakpárokra lehet jelentkezni. Az SZTE ugyanakkor ún. rövid ciklusú tanári mesterszakokat is meghirdet. Ezek a 2–5 félév
hosszúságú, korábbi diplomákra alapuló tanárképzések a www.felvi.hu oldalon a négy tanárképző kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett mesterképzések között.
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Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
SZTE Tanárképző Központ
H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel.: +36-62-544-014
E-mail: tkk@rekt.szte.hu
Bővebb információért fordulj hozzánk!
SZTE Tanárképző Központ
www.u-szeged.hu/tanarkepzes

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása
a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.
A Szegedi Tudományegyetem karainak felvételi tájékoztató kiadványa a 2019/2020-as tanévre.

