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Amint arról bizonyára már több forrásból is értesült, a magyar felsőoktatás a
2006/2007-es tanévvel kezdődően alapvetően átalakult. A könnyebb eligazodás érdekében
az alábbiakban néhány információt szeretnénk a figyelmébe ajánlani:
HOGYAN SZEREZHET DIPLOMÁT AZ ALAPSZAKON?
Az Ön által választott alapszakon az elkövetkező 6 félév során 180 kreditet kell
teljesítenie ahhoz, hogy alapszakos diplomát szerezzen. A kredit egy adott tantárgy
követelményeinek teljesítéséért járó pontszám. A diplomához szükséges
kreditmennyiséget három terület tantárgyainak felvételével szerezheti meg:
 Az alapszakjához tartozó tárgyakból 120 kreditet,
 az alapszakjához tartozó részterületi specializációból, vagy a más
alapszakok által kínált ún. minor-programokból 50 kreditet,
 végül a szabadon választható tárgyak köréből 10 kreditet.
Az alapszakos részterületi specializáció 50 kreditjét célszerű megszereznie, ha az
alapszakjának megfelelő ismereteit kívánja elmélyíteni.
HOGYAN LEHET TANÁR?
A különféle minor-programok valamelyikét ajánlott választania, ha a 6 félévet
követően Ön a mesterképzés keretei között újabb 4 félévig kívánja folytatni tanulmányait,
s tanári diplomát szeretne szerezni. Az új felsőoktatási törvény értelmében a tanári
diploma kétszakos, megszerzéséhez mesterképzést kell teljesíteni. Ehhez Önnek az
alapszakja mellé a többi alapszak által kínált minor-programok közül kell választania egyet
– a későbbiekben ez lehet a másik tanárszakja – 50 kredit értékben, továbbá a szabadon
választható tárgyak közül célszerű pedagógiai tárgyakat választania 10 kredit értékben.
A hallgató az alapképzés sikeres elvégzése után felvételt nyer a tanári
mesterképzésbe, ahol szakterületi ismeretek is pedagógiai jellegűek lesznek. A tanári
mesterképzés (a többitől eltérően) 5 féléves.
Egy példa: hogyan lehet angol-német szakos tanár?
A Bölcsészettudományi Karon eltöltendő 6 félév során 120 kreditet kell teljesítenie
angol alapszakon, 50 kreditet a német alapszak által kínált minor-program keretében, a
szabadon választható tárgyak közül pedig pedagógiai tárgyakat 10 kredit értékben.

A tanári mesterképzésben két szakon folyik a képzés, amelyben az és a német
szakterületi ismeretek mellett a tanári képesítés megszerzésére irányuló tárgyak
követelményeit is el kell sajátítani, amit iskolában végzett gyakorlat követ mindkét szakon.
Még egy példa: hogyan lehet történelem-földrajz szakos tanár?
Az NyME Savaria Egyetemi Központjában eltöltendő 6 félév során 120 kreditet
kell teljesítenie történelem alapszakon, 50 kreditet a földrajz alapszak által kínált minorprogram keretében, a szabadon választható tárgyak közül pedig pedagógiai tárgyakat 10
kredit értékben.
A tanári mesterképzésben két szakon folyik a képzés, amelyben a történelem és a
földrajz szakterületi ismeretek mellett a tanári képesítés megszerzésére irányuló tárgyak
követelményeit is el kell sajátítani, amit iskolában végzett gyakorlat követ mindkét szakon.
A mesterképzések akkreditációja folyamatos.
További információ: www.sek.nyme.hu honlapon a Képzések címszó alatt.

