
Szegedi Tudományegyetem



Iránytű tanári szakokra felvételizőknek
• SzTE Tanárképző Központ



• A tanárképzés a mai magyar felsőoktatásban jelenleg még két 
formában van jelen:
• A valamelyik alapszakon tanulók számára 2016 szeptemberéig 

lehetséges volt az alapszakos (BA) tanulmányaik után jelentkezni 
valamelyik tanári mesterszakra. Ezek mindig szakpárban végzendők 
el, a képzési idő pedig 5 félév (4 félév maga a képzés, az 5. félév az ún. 
összefüggő tanári gyakorlat, amit valamilyen közoktatási intézményben 
kell eltölteni). Ez a lehetőség 2017-től ebben a formában már nem 
létezik, csak az osztatlan tanárképzésbe van belépési lehetőség - igaz, 
mód van az alapszakon megszerzett kreditek egy részének 
elismertetésére.

• 2013 szeptemberétől a tanárképzés megújult:
• az érettségivel rendelkezők számára közvetlen belépési lehetőség van 

az osztatlan, kétszakos közismereti tanári mesterképzésbe 4+1, ill. 
5+1 éves képzési idővel. Az új tanárképzési modell felmenő 
rendszerben vette át a szerepet az alapképzésre épülő, azaz osztott 
tanári mesterképzéstől, s 2017-től már csak ebben a formában 
folytathatók tanárképzési tanulmányok.



• Az osztatlan kétszakos tanári mesterképzésre jelentkezni a felvételi 
tájékoztatóban közzétett szakpárok valamelyikének kiválasztásával kell. 
Az SZTE valamennyi meghirdetett osztatlan tanári szakpárja a Tanárképző 
Központ (SzTE TKK) neve alatt jelenik meg a Felvételi tájékoztató 
intézményi részében, de a felvett hallgatók a szakpár első szakja szerinti 
kar hallgatói lesznek. Például az angol nyelv és kultúra tanára –
biológiatanár (egészségtan) esetén a BTK lesz az anyakar; földrajztanár –
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára esetében a TTIK lesz az 
anyakar.



• Az osztatlan kétszakos tanárképzésre jelentkezőknek 
tanári alkalmassági vizsgán kell megjelenniük a 
tanárszakos jelentkezések közül elsőként megjelölt 
szakpárt oktató felsőoktatási intézményben. 

• A tanári alkalmassági vizsga egy motivációs beszélgetés a 
tanári pályáról, amelynek során a felvételi bizottság felméri a 
jelölt azon adottságait, amelyek a munkakör ellátásához 
nélkülözhetetlenek (érzékszervek, hangképzés, beszédkészség, 
szókincs, kommunikációs képesség). A vizsga időpontjáról és 
helyéről az érintett intézmény küld írásos értesítést, a 
beszélgetés konkrét menetéről pedig az SzTE Tanárképző 
Központ honlapján a Felvételizőknek menüpontban 
olvashatnak.



A jelentkezés módja

• A felvételi jelentkezést e-jelentkezés formájában lehetséges benyújtani
a www.felvi.hu honlapon.

• A jelentkezés benyújtási határideje: 2017. február 15.

• A jelentkezési lapon max. 6 szakot (szakpárt) lehet megjelölni.

• Ha valaki több helyre jelentkezik, meg kell határoznia a jelentkezéseinek az
elbírálási sorrendjét, amelyet később egyszer még meg lehet változtatni
(2017. július 12-ig). Egy szaknak az állami ösztöndíjas és az önköltséges
változata egy jelentkezésnek számít.

• A jelentkezési laphoz kell mellékelni (feltölteni) minden szükséges
dokumentum, igazolás fénymásolatát. A később kézhez kapott igazolásokat
a fenti határidőig pótolni lehet.

http://www.felvi.hu/


A felvételi pontszámításról

• Pontszámítás az osztatlan tanári képzésben:

• A jelentkezők tanulmányi, érettségi és többletpontjainak 
összege az összpontszám, az Oktatási Hivatal és az 
egyetemek ennek alapján alakítják ki a rangsort, és 
döntenek minden egyes jelentkező felvételéről vagy 
elutasításáról. 

• Az összpontszám megállapítására két pontszámítási 
mód alkalmazható:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, 
hozzáadva a többletpontokat, vagy
b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.



A/ Tanulmányi pontok

• A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet.

• A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből, 
valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek 
átlagából a következő módon kell egységesen meghatározni:

• 1) Középiskolai eredmények (maximum 100 pont):
Öt tantárgy [magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), 
történelem, matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen 
nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga), egy 
természettudományos tárgy (biológia, fizika, földrajz, kémia, 
természettudomány)] utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek (vagy 
két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi 
eredményének) összege, majd az így kapott eredmény kétszerese 
jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.



2) Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő 
vizsgaeredmények (legfeljebb 100 pont):

• A jelentkező érettségi vizsgabizonyítványában szereplő 
vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon 
választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát 
egész számra kell kerekíteni. Azoknál a jelentkezőknél, akiknek az 
érettségi bizonyítványában nincs 5 érettségi tárgy, a 
bizonyítványban szereplő összes tantárgyat illetően elért százalékos 
eredmények átlagát kell egész számra kerekíteni. Ennek 
eredményeképpen összesen szintén legfeljebb 100 pont 
számítható.

• Figyelem! A tanulmányi pontok időkorlát nélkül számíthatók, azaz 
a középiskolai tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének 
évét nem veszik figyelembe a tanulmányi pont számításakor!



B/ Érettségi pontok 
• Az érettségi pontok a felvételi eljárás során az azonos képzési területen 

képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre 
vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos 
eredménye alapján kerülnek kiszámításra. 

– Amennyiben követelményként több érettségi tárgy választható módon van előírva -
vagyis a megadott tantárgyak között "vagy" szerepel -, akkor ezek közül a jelentkező 
számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni 
az érettségi pontokat.

• Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga 
esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból 
elért százalékos eredménnyel. Vagyis lényeges tudni, hogy az érettségi pont 
számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi 
vizsgán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga 
teljesítését bizonyos feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (l. a 
Többletpontok c. részben). 

• Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (tárgyanként 
maximum 100 pont). 

http://www.felvi.hu/ft8/alt_tud.ofi?mfa_id=1&fej=15&a=20


• A 423/2012. számú kormányrendelet szerint az osztatlan 
tanárszakon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési 
szakok emelt szintű érettségi követelményeit kell 
alkalmazni, azzal, hogy a jelentkező csak egy emelt szintű 
érettségi vizsga letételére kötelezhető. 

• Ebből következően az osztatlan tanári szakpárok esetén 
a szakpár bölcsész szakterülethez tartozó szakjából 
kötelező a szakkal azonos tárgyból emelt szintű 
érettségit tenni. Ha mindkét tanári szak bölcsész, akkor a 
felvételiző választása szerinti egyik tárgyból kell emelt 
színtű érettségit tenni.



• A média-, mozgókép és kommunikációtanár szakon az emelt 
szintű érettségi helyett gyakorlati vizsga van.

• A felvételizők készségeinek mérése érdekében ugyancsak 
gyakorlati vizsgát kell tenni a következő szakokon is: ének-zene 
tanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, testnevelő tanár

• A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a jelentkező 
érettségi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában 
meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 
pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani. 
Ebben az esetben nem kötelező a jelentkezési feltételként 
meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők számára, továbbá tanulmányi pontok 
kiszámítására nincs lehetőség.



A többletpontok rendszere
• A különböző jogcímeken elért többletpontok összege 

legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező számára abban 
az esetben is csak 100 pontot lehet figyelembe venni, ha 
a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az 
összege ezt meghaladná.

• Minden egységes, osztatlan képzésen kötelező 
többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit 
teljesíti a jelentkező, és a jogosultságot megfelelően 
igazolja:

• - Többletpont emelt szintű érettségi vizsgaeredményért

• - Többletpont nyelvtudásért 

• - Többletpont előnyben részesítés jogcímén



Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért 

járó többletpont

• A felvételi eljárásban az emelt szinten teljesített 

legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért többletpont jár, amennyiben a 

jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten 

teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.

Az adott alapképzési, illetve osztatlan tanári 

szakokon vizsgatárgyanként 50 többletpont, 

azaz legfeljebb 100 többletpont vehető 

figyelembe.



Nyelvtudásért járó többletpont

• A felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvtudásért 
legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:

• - középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga: 28 többletpont,

• - felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga: 40 többletpont.

• Figyelem! Nyelvtudásért nyelvenként jár többletpont, vagyis 
egy nyelvből kizárólag egyszer lehet nyelvtudásért 
többletpontot kapni! 
– Azaz: amennyiben a jelentkező egy adott nyelvből egyszerre lenne 

jogosult emelt szintű érettségi többletpontra és nyelvvizsga alapján 
járó többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 
kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kaphatja meg.



Előnyben részesítés jogcímén járó 

többletpontok 

• Előnyben részesítés révén jogcímenként és 
összesen 40 többletpont adható.

• Többletpont jár minden képzési terület alapszakján, 
egységes, osztatlan képzésén, illetve felsőfokú 
szakképzésen a hátrányos helyzetért, tartós nevelésbe 
vételért, árvaságért, fogyatékosságért valamint 
gyermekgondozásért.

• Hátrányos helyzetű jelentkező: az a jelentkező, aki felvétel 
esetén a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét nem 
töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi 
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 
illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.



• Többletpont jár továbbá meghatározott típusú és fokú fogyatékosság és 
ennek megfelelő igazolása esetén.

• A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi, 
érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési 
rendellenességű.

• Ezenkívül 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan 
képzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen a gyermeke gondozása céljából 
február 15. és a felvételi döntés közötti időszakban fizetés nélküli szabadságon 
lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő
jelentkezőnek. 



Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési 

területi szintű döntése alapján járó többletpontok

• A felvételi eljárásban többletpont szerezhető még: 
szakirányú szakképesítésért, ill. technikusi bizonyítványért 
(szakirányú továbbtanulás esetén), sportteljesítményért, 
OKTV és OSZTV 1-30. helyezésért, Középiskolai 
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján elért 
díjakért (a szakhoz választható érettségi tárgyból) stb.

• A pedagógusképzést képzést folytató intézmények 
döntése hogy az alapszakjaikon adnak ilyen többlet 
pontokat (pontosabban információkért lásd a Felvételi 
tájékoztatót).



Felvételi pontszám 

duplázással:

334 pont

Egy példa a 

pontszámításra

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy 

érettségi vizsgájának 

százalékos eredménye 

összegezve

5 tárgy utolsó két 

évének év végi 

eredményeinek 

összege x 2

92 pont
83 pont 167 pont

Felvételi pontszám 

összegzéssel:

342 pont

Tanulmányi pontok: 175 pont Érettségi pontok: 167 pont

5 tárgy érettségi 

vizsgájának százalékos 

eredménye átlagolva 

82,8

egész számra kerekítve

11. 12.

magyar 4 5

történelem 5 5

matematika 3 4

angol 5 5

ének 5 5

magyar 4 77% k

történelem 5 90% e

matematika 4 65% k

angol 5 82% k

német 5 100% e

Bölcsész



Emelt szintű érettségiért: 

Egy vizsgáért 50 pont

-ha az érettségi pontot abból számolják

-ha legalább 45%-os az eredménye

Összesen maximum 100 pont

A többletpontok 

kosara: maximum 100 

többletpont 

érvényesíthető

Nyelvvizsgáért:

-középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont,

-felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, 

Összesen maximum 40 pont

Más jogcímeken, a felsőoktatási 

intézmények képzési területi szintű 

döntése alapján:

-Sporteredmények (8-16)

-OKTV és SZÉTV eredmények (80-

40-20)

-Egyéb tanulmányi versenyek

Előnyben részesítés:

Összesen maximum 40 pont

Hátrányos helyzet: 40

Fogyatékossággal élő: 40

Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, 

Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. 

szab.: 40 

magyar 4 77% k

történelem 5 90% e

matematika 4 65% k

angol 5 82% k

német 5 100% e

Egy példa Felvételi pontszám: 

334 pont

50 pont 28 pont

78 pont

Összpontszám: 

412 pont

magyar-történelem szakos tanár



Miért az SZTE-t válasszam tanulmányaim 

helyszínéül?

• A Szegedi Tudományegyetem az ELTE-vel együtt évek óta a 
legrangosabb magyar egyetem az egyetemeket rangsoroló nemzetközi 
ún. shanghaji listán, továbbá az SZTE az ország 3 kiemelt  
kutatóegyetemi kiválósági központjainak egyike.

• A karok szakkínálata és tanári kollektívája igen jó, nagyon magas a 
minősített oktatók száma, kevés a „lejáró”: itt a hallgatók az oktatók zömét 
nem csak egyes napokon találják meg.

• Szegedi Tudományegyetemen a tanárképzés pedagógiai tartalmait a 
Neveléstudományi Intézet nemzetközileg is elismert oktatói tanítják. Az 
Intézetben több évtizedes hagyománya van az oktatási rendszer 
fejlesztéséhez kapcsolódó kutatásoknak, különösen a tanulói 
teljesítmények mérésének és értékelésének (pl. PISA-felmérések). 



• A technológia alapú mérésekkel és az információs-kommunikációs 

technológiák alkalmazásával igen jól felszerelt számítógépes 

laborokban ismerkedhetnek meg a hallgatók, és 

bekapcsolódhatnak az Intézetben és a hozzá kapcsolódó 

kutatócsoportokban folyó vizsgálatokba is. 

• A tantermek közé tartozik a Microsoft Magyarország anyagi 

támogatásával a 21. század minden követelményeinek megfelelő, új 

oktatási-kutatási egység, a Jövő tanterme, valamint a 20 nagy 

teljesítményű, környezetbarát, energiatakarékos, szélessávú 

internet-kapcsolattal ellátott számítógéppel, projektorral, valamint 

interaktív táblával és szavazórendszerrel is felszerelt IKT-terem.





•A Szegedi Tudományegyetem igazi UNIVERSITAS: a 
tudományok szinte teljes skáláját nyújtja karaival, ezért a 
párhuzamos képzésekre is sokkal több lehetősége van a 
hallgatóknak, mint másutt.

•Az SZTE-n működik az Közép-Európa egyik legjobb egyetemi 
könyvtára, a Klebelsberg Könyvtár és a hipermodern József 
Attila Tanulmányi és Információs Központ. Az épület 
kedvező fekvéséből fakadóan a hallgatók még akár 
lyukasóráikon is átmehetnek a könyvtárba, vagy intézhetik 
egyéb hallgatói ügyeiket a Hallgatói Szolgáltató Irodánál, 
illetve használhatják a központ mintegy 350 számítógépes 
munkaállomását.





• Szegeden lényegesen olcsóbb az albérlet, mint Budapesten: ha 

többen vesznek ki egy lakást, a fizetendő összeg már komolyan 

versenyezni tud a kollégiumi térítési díjakkal.

• Szeged, a napfény városa, emberléptékű, élhető, biztonságos „befogadó 

város”, nem olyan túldimenzionált, mint Budapest, a hallgatók sokkal 

kevésbé atomizálódnak, jobban tudnak találkozni egymással, sok a 

közösségi hely.

• Igen jók az egyetem külföldi kapcsolatai, rengeteg ösztöndíjas hely 

várja az érdeklődőket.



• Igen gazdag a város kulturális kínálata, sok a 

szórakozási, művelődési lehetőség.



• Csak egy kattintás, hogy a Szegedi 

Tudományegyetem tanárszakjait 

válasszák…

• Kattanjanak ránk! 




