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Nappali képzések 

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 
 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. 
 idő 

(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. Érettségi vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

Pontsz. 
fels. okl. 
IGEN/ 
NEM 

A N A anglisztika(1)(3)(16) támogatott 

6 10 < 80 

angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS I 

A N K anglisztika(1)(3)(16) 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A 
germanisztika 
[néderlandisztika](1)(4)(13) 

támogatott 

6 10 < 40 

angol (E) v. német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. német 
nemzetiségi nyelv és irodalom 
(E) és 
angol v. francia v. holland v. 
latin nyelv v. magyar nyelv és 
irodalom v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. történelem 
(egy vizsgatárgy csak egyszer 
választható) 

BÖLCS I 

A N K 
germanisztika 
[néderlandisztika](1)(4)(13) 

180 000 Ft BÖLCS I 

A N A germanisztika [német](1)(10)(13) támogatott 6 10 < 50 német (E) v. német nemzetiségi BÖLCS I 
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A N K germanisztika [német](1)(10)(13) 180 000 Ft 

nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) és 
angol v. francia v. holland v. 
latin nyelv v. magyar nyelv és 
irodalom v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. történelem 
(egy vizsgatárgy csak egyszer 
választható) 

BÖLCS I 

A N A 
közösségszervező [kulturális 
közösségszervezés](1) 

támogatott 

6 5 < 30 

kettőt kell választani: biológia v. 
magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret 
v. történelem v. egy idegen 
nyelv(25)(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BOLCS I 
A N K 

közösségszervező [kulturális 
közösségszervezés](1) 

180 000 Ft 

A N A közösségszervező [humánfejlesztés](1) támogatott 

6 5 < 30 

kettőt kell választani: biológia v. 
magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret 
v. történelem v. egy idegen 
nyelv(25)(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BOLCS I 
A N K közösségszervező [humánfejlesztés](1) 180 000 Ft 

A N A 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(12) 

támogatott 

6 10 < 30 

kettőt kell választani: magyar 
nyelv és irodalom v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv(23) (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(12) 

180 000 Ft TÁRS I 

A N A magyar(2)(16) támogatott 
6 10 < 35 

magyar nyelv és irodalom (E) és 
latin nyelv v. történelem v. egy 
idegen nyelv(22) 

BÖLCS I 

A N K magyar(2)(16) 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A néprajz(1)(9) támogatott 
6 5 < 25 

magyar nyelv és irodalom és 
történelem (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K néprajz(1)(9) 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A pedagógia(1)(11) támogatott 

6 5 < 20 

kettőt kell választani: bármely 
nemzetiségi nyelv (és irodalom) 
v. biológia v. fizika v. földrajz v. 
kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv(23) (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K pedagógia(1)(11) 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A politikatudományok(1)  támogatott 

6 10 < 30 

kettőt kell választani: magyar 
nyelv és irodalom v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv(23) (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K politikatudományok(1)  180 000 Ft TÁRS I 

A N A pszichológia támogatott 

6 10 < 80 

kettőt kell választani: biológia v. 
magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. történelem v. egy 
idegen nyelv(24) (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K pszichológia 253 000 Ft BÖLCS I 

A N A romanisztika [francia](1)(6) támogatott 

6 5 < 20 

francia (E) és 
angol v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS I 

A N K romanisztika [francia](1)(6) 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A romanisztika [olasz](1)(8) támogatott 6 5 < 30 olasz (E) és BÖLCS I 
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A N K romanisztika [olasz](1)(8) 180 000 Ft 

angol v. francia v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és irodalom v. 
német v. orosz v. román v. 
román nyelv és irodalom v. 
spanyol v. történelem 

BÖLCS I 

A N A szabad bölcsészet(5)(16) támogatott 

6 10 < 40 

magyar nyelv és irodalom v. 
történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv v. 
német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K szabad bölcsészet(5)(16) 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A szlavisztika [orosz] támogatott 

6 10 < 40 

magyar nyelv és irodalom v. 
történelem és 
angol v. francia v. horvát v. 
horvát nyelv és irodalom v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. orosz 
v. román v. román nyelv és 
irodalom v. spanyol v. szerb v. 
szerb nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén nemzetiségi 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K szlavisztika [orosz] 180 000 Ft BÖLCS I 

A N A szociális munka(1)  támogatott 
7 10 < 30 

kettőt kell választani: magyar 
nyelv és irodalom v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv(23) (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K szociális munka(1)  172 500 Ft TÁRS I 

A N A szociológia támogatott 
6 10 < 30 

TÁRS I 

A N K szociológia 180 000 Ft TÁRS I 

A N A történelem(1)(7)(16) támogatott 

6 10 < 60 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. egy idegen 
nyelv(23) 

BÖLCS I 

A N K történelem(1)(7)(16) 180 000 Ft BÖLCS I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; biológiatanár 
(egészségtan)]](17) 

támogatott 

10 1 < 5 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; biológiatanár 
(egészségtan)]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; etikatanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 5 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; etikatanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok)]](17) 

támogatott 

10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
fizika 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok)]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; földrajztanár]](17) 

támogatott 

10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
földrajz 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; földrajztanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár]](18) 

300 000 Ft PED I 



4 
 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; 
informatikatanár]](17) 

támogatott 

10 1 < 8 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy(20) v. 
szakmai előkészítő tárgy(21) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; 
informatikatanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; kémiatanár]](17) 

támogatott 
10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
kémia 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; kémiatanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; könyvtárostanár]](18) 

támogatott 
10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; könyvtárostanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; közösségi művelődés 
tanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 5 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; közösségi művelődés 
tanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; magyartanár]](17) 

támogatott 
10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar nyelv és irodalom 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; magyartanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; 
matematikatanár]](17) 

támogatott 

10 1 < 10 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
matematika 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; 
matematikatanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; német nyelv és 
kultúra tanára]](17) 

támogatott 

10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német nemzetiségi 
nyelv v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; német nyelv és 
kultúra tanára]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; testnevelő tanár]](17) 

támogatott 

10 1 < 10 

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
testnevelés 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; testnevelő tanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]](17) 

támogatott 

10 1 < 25 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
etikatanár]](18) 

támogatott 
10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 
történelem (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
etikatanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
hon- és népismerettanár]](18) 

támogatott 
10 1 < 3 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
hon- és népismerettanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
könyvtárostanár]](18) 

támogatott 10 1 < 3 PED I 
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O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
könyvtárostanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
közösségi művelődés tanár]](18) 

támogatott 
10 1 < 3 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
közösségi művelődés tanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
matematikatanár]](17) 

támogatott 
10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 
matematika (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
matematikatanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra tanára]](17) 

támogatott 

10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 
német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra tanára]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
testnevelő tanár]](17) 

támogatott 

10 1 < 10 

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom (E) és 
testnevelés 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
testnevelő tanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára]](17) 

támogatott 

10 1 < 25 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 
történelem (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; etikatanár]](18) 

támogatott 
10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; etikatanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 2 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; könyvtárostanár]](18) 

támogatott 
10 1 < 3 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; könyvtárostanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; közösségi művelődés 
tanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 3 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; közösségi művelődés 
tanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; testnevelő tanár]](17) 

támogatott 

10 1 < 10 

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; testnevelő tanár]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]](17) 

támogatott 

10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]](17) 

300 000 Ft PED I 
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O N A 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő 
tanár; történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára]](17) 

támogatott 

10 1 < 10 

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
történelem (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő 
tanár; történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára]](17) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; etikatanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 
történelem (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; etikatanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; hon- és 
népismerettanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 15 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; hon- és 
népismerettanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; könyvtárostanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 2 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; könyvtárostanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; közösségi művelődés 
tanár]](18) 

támogatott 

10 1 < 3 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; közösségi művelődés 
tanár]](18) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; francia nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 8 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
francia (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; francia nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; holland nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; holland nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem v. újgörög 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
francia v. horvát v. horvát nyelv 
és irodalom v. latin nyelv v. 
német v. olasz v. orosz v. román 
v. román nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb nyelv 
és irodalom v. szlovák v. 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv 
és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 
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szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
történelem 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
francia nyelv és kultúra tanára]](19) 

támogatott 
11 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
francia (E) és 
magyar nyelv és irodalom 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
francia nyelv és kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
holland nyelv és kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 
angol (E) v. német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom/nemzetiségi nyelv (E) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
holland nyelv és kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
latin nyelv és kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom (E) és 
angol v. francia v. latin nyelv v. 
német v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. újgörög 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
latin nyelv és kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
orosz nyelv és kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom (E) és 
angol v. francia v. horvát v. 
horvát nyelv és irodalom v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. orosz 
v. román v. román nyelv és 
irodalom v. spanyol v. szerb v. 
szerb nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén nemzetiségi 
nyelv v. történelem 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
orosz nyelv és kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; francia nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
francia és 
német v. német nemzetiségi 
nyelv v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; francia nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; holland nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német nemzetiségi 
nyelv v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; holland nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) és 
angol v. francia v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és irodalom v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem v. újgörög 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (E) és 
angol v. francia v. horvát v. 
horvát nyelv és irodalom v. latin 
nyelv v. olasz v. orosz v. román 
v. román nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb nyelv 
és irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 

PED I 

O N K 
osztatlan tanári [11 félév [német nyelv 
és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 
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történelem 

O N A 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; francia nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 5 
pályaalkalmassági (Alk) és 
francia (E) és 
történelem 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; francia nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; holland nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
angol (E) v. német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. német 
nemzetiségi nyelv és irodalom 
(E) 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; holland nyelv és 
kultúra tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
angol v. francia v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és irodalom v. 
német v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. újgörög 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

O N A 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

támogatott 

11 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
angol v. francia v. horvát v. 
horvát nyelv és irodalom v. latin 
nyelv v. magyar nyelv és 
irodalom v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román nyelv 
és irodalom v. spanyol v. szerb 
v. szerb nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén nemzetiségi 
nyelv 

PED I 

O N K 

osztatlan tanári [11 félév 
[történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára]](19) 

300 000 Ft PED I 

 

 
Részidős képzések 

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 
 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz.  
idő 

(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

Pontsz. 
fels. okl. 
IGEN/ 
NEM 

A L K anglisztika(1)(3)(14) 150 000 Ft 6 10 < 30 

angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS I 

A L K anglisztika(1)(3)(14) 150 000 Ft 6 10 < 30 

angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. magyar 
nyelv és irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS I 

A L K 
közösségszervező [kulturális 
közösségszervezés](1) 

180 000 Ft 6 10 < 20 
kettőt kell választani: biológia 
v. magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. 

BÖLCS I 
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A L K közösségszervező [humánfejlesztés](1) 180 000 Ft 6 10 < 20 

társadalomismeret v. történelem 
v. egy idegen 
nyelv(25)(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A L K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(14) 

150 000 Ft 6 10 < 20 

kettőt kell választani: magyar 
nyelv és irodalom v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. történelem 
v. egy idegen 
nyelv(23) (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A L K pszichológia(15) 253 000 Ft 6 10 < 40 

kettőt kell választani: biológia 
v. magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. történelem v. egy 
idegen nyelv(24) (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS I 

 

 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában. 
(2) Választható specializációk: a magyar kultúra bel- és külföldön, általános és alkalmazott nyelvészet, finn, magyar nyelv és irodalom. 
(3) Választható specializáció: amerikanisztika. 
(4) Választható specializációk: DCC (Dutch language, liturature and culture in a central european context), holland üzleti kommunikáció. 
(5) Választható specializációk: esztétika, etika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, vallástudomány. 
(6) Választható specializáció: francia nyelvű szakmai kommunikáció. 
(7) Választható specializáció: levéltár. 
(8) Választható specializáció: Mediterrán Európa (neolatin kultúrák). 
(9) Választható specializáció: muzeológia. 
(10) Választható specializáció: német nyelvű IT-ismeretek. 
(11) Választható specializáció: nevelési asszisztens. 
(12) Választható specializációk: szervezeti kommunikátor, újságíró. 
(13) Az érettségi követelményeknél egy nyelv csak egyszer választható. 
(14) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente pénteki és szombati napokon. 
(15) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havonta egyszer, csütörtöki, 
pénteki és szombati napokon kerül sor. 
(16) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
(17) Az intézményben mindkét szakon szerezhető általános iskolai és középiskolai tanári szakképzettség. 
(18) Az intézményben az első szakon szerezhető általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség, a második szakon csak 4 + 1 éves képzés folyik. 
(19) Az intézményben az első szakon szerezhető általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség, a második szakon csak 5 + 1 éves képzés folyik. 
(20) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek. 
(21) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek. 
(22) Választható nyelvek: angol, finn, francia, német, olasz, orosz, spanyol. 
(23) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. 
(24) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz. 

 
Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási 
szakképzésen 
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy 
felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2016. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási 
tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja. 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:   

5 (jeles, kiváló, kitünteséses)  minősítés esetén 400  pont;  
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;  
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;  
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.  
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A Kar főiskolai, egyetemi, alap- (BA) és mester- (MA) képzésben szerzett oklevelek minősítése alapján számol 
pontokat. 

Amennyiben új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, leckekönyvét (E-leckekönyvét) vagy 
oklevélmellékletét  csatolnia kell, különben a kar nem tud oklevél minősítés alapján felvételi pontot számolni. 

Az idegen nyelvi alapképzési szakokra (anglisztika, germanisztika, romanisztika) ill. az osztatlan kétszakos 

tanári mesterképzés idegen nyelvszakos (angol, német) képzéseire történő jelentkezés esetén a felvételizőnek a 
felsőfokú oklevél mellett rendelkeznie kell az alapképzési szaknak/idegen nyelvi tanári szaknak megfelelő nyelvből 
legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű 
érettségi bizonyítvánnyal vagy felsőfokú oklevéllel. 

Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni: 

1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését, 
2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését, 
3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz 

a www.felvi.hu honlap „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni. 

Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg a felsőoktatási 
intézmény. 

Specializálódás a képzés során 

A bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjain a képzés során 50 kredit értékben háromféle 
specializálódási lehetősége van a hallgatóknak. Választhatják: 
- az alapképzési szak további speciális ismereteit, vagy 
- egy másik szak 50 kredites képzésének felvételét, vagy  
- a bármely alapképzési szakhoz felvehető specializációt. 
A szabad bölcsészet alapképzési szakon a Kar nem hirdet külön kommunikáció- és médiatudomány specializációt, 
helyette a hallgatók a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak által kínált azonos elnevezésű 50 kredites 
képzést választhatják. 

A specializációk indítása létszámfüggő. 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
A Debreceni Egyetemen folyó osztatlan tanárképzésről aktuális információk a http://tanarkepzes.unideb.hu honlapon 
találhatóak.  

Felvételi pontok számítása 
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a 
Felvételi tájékoztató (www.felvi.hu) 1. sz. táblázatban tekintheti át. 
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és 
érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tájékoztató A külföldi vagy Magyarországon 

működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzettek pontszámítása és a beküldendő dokumentumok c. 
részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt. 
 
Intézményi vizsgák sajátos követelményei 
Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető. 
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Csatolandó dokumentumok: 
 

1.) ALAPKÉPZÉSEK és FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK esetén: 
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, 
felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ 
bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

2.) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSEK esetén: 
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, motivációs levél, 
önéletrajz 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, 
felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ 
bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

 

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSEK esetén:   

2017. 05. 29-06.09. között, a konkrét időpontról a Tanárképzési Központ küld értesítést. 
 

 


