
ÚTMUTATÓ 

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS TANTERVEINEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

 
1. A kurzusválasztás 

A kurzusválasztás a Neptunban a kari honlapokon elérhető tanegységlisták alapján történik. 

Az osztatlan tanárképzés esetében a kurzusokat három forrásból kell kiválasztani: a két 

tanárszak tanegységlistájából, valamint a pedagógiai-pszichológiai tárgyak közül. Ezeket a 

listákat a következő helyeken lehet megtalálni: 

 

Bölcsészettudományi Kar: https://www.btk.elte.hu/tanarkepzes/osztatlan  

Informatikai Kar: https://www.inf.elte.hu/tantervihalok#t8  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes  

Természettudományi Kar: http://to.ttk.elte.hu/?q=osztatlan-tanarkepzes-2018-tol  
 

 

2. Szabadon választható tárgyak 

A hallgatóknak tanulmányaik során attól függően, hogy általános iskolai és/vagy középiskolai 

tanárképzésben vesznek-e részt, összesen 12/16 kreditet kell teljesíteniük az ELTE 

kurzuskínálatából (vagyis nem szakonként külön-külön). Vegyes (általános iskolai és 

középiskolai) szakpár esetében 14 kredit értékben kell felvenni ilyen kurzusokat. 

 

3. Anyanyelvi kritériumvizsga (OT-AKV-1) 

A minden tanárszakos számára kötelező anyanyelvi kritériumvizsgát a hallgatóknak a 

tanulmányaik 1–6. féléve folyamán kell letenniük. A kritériumvizsga szóbeli és írásbeli 

részből áll, és kreditértéke nulla. A komplex szóbeli és írásbeli vizsga célja a tanári 

mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérése. A szóbeli vizsga részei: magyar 

nyelvű tanári beszéd és retorika. Az írásbeli vizsga részei: magyar nyelvű esszéírás közérdekű 

nyelvi témából és magyar helyesírás. 

 

A tárgy a Neptunban az osztatlan tanár - osztatlan tanárképzés című mintatanterv alatt 

érhető el. 

 

A vizsga letételének nem feltétele felkészítő kurzus(ok)on való részvétel. A 

Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete ezért a szabadon 

választható kreditek terhére hirdet nem kötelező felkészítő előadásokat (OT-AKV-2) és 

szemináriumokat (OT-AKV-3), amelyek közül a hallgatók egyéni érdeklődésük és igényük 

alapján szabadon választhatnak. 

 

4. Szakdolgozat 

A hallgatóknak tanulmányaik befejezéséhez egy szakdolgozatot kell írniuk (az egyik 

szakjukon), ennek kreditértéke 8. A hallgatók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik 

szakjukhoz kapcsolódóan készítik el diplomamunkájukat. 

 

További kérdéseikre a karokon az alábbi kollégák adhatnak választ: 

Bölcsészettudományi Kar: 

Hegyi Zsófia tanárképzési referens 

Telefon: 485 5200/5464 

E-mail: hegyi.zsofia@btk.elte.hu 

Cím: Budapest VIII., Múzeum krt. 4., fszt. 16.;  

Félfogadás: https://www.btk.elte.hu/th/eloadok?m=266  
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Informatikai Kar: 

Virág Réka tanárképzési referens 

Telefon: 372-2500/8119 

E-mail: vreka@inf.elte.hu  

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C (Déli tömb) fszt.0.417/B szoba. 

          Félfogadás: https://www.inf.elte.hu/thfogadoora  

 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar: 

Hegedüs-Bényei Bernadett (kizárólag a pedagógiai és pszichológiai tárgyakkal 

kapcsolatos tanulmányi ügyekben) 

Telefon: 461 4500/3488 

E-mail: ppkto@ppk.elte.hu 

Cím: Budapest VII., Kazinczy u. 23-27., I. em. 110.;  

Félfogadás előzetes egyeztetés alapján 

https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/elerhetosegek/ti_munkatarsak  

 

Természettudományi Kar: 

Dobos Szilvia tanárképzési referens 

Telefon: 372-2559/6163 

E-mail: dobos.szilvia@ttk.elte.hu  

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 1. emelet 1.78/A-es szoba;  

Félfogadás: https://ttk.elte.hu/th/munkatarsak  
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