
 
A tantervi háló nem tartalmazza: 
 
Nem tanári mesterszakot követő egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit) 

 

- a tanári felkészítés tárgyait:  
pedagógia-pszichológia modul és a portfólió: 29 kredit  
Ezek megtalálhatók a PPK honlapján: 
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes 
 

- összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (RTK-ÖGY/RTK-ÖGYL): 18 kredit 
 

- a képzésen elvégzendő szabadon választható krediteket 
A hallgatóknak tanulmányaik során az ELTE kurzuskínálatából 3 szabadon választható kreditet kell 
teljesíteniük. 
 

- az anyanyelvi kritériumvizsgát (OTAK-AKV) (0 kredit) 
A minden tanárszakos számára kötelező teljesíteni az anyanyelvi kritériumvizsgát. A tárgy a BTK 
kezelésében van. 
 
 

Tanári szakképzettség birtokában újabb (más szakos) tanári oklevelet adó tanárképzés (120 

kredit) 

 

- a tanári felkészítés tárgyait:  
Portfólió készítést támogató szeminárium és a portfólió: 3 kredit  
Ezek megtalálhatók a PPK honlapján: 
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes 
 

- a képzésen elvégzendő szabadon választható krediteket 
A hallgatóknak tanulmányaik során az ELTE kurzuskínálatából 6 szabadon választható kreditet kell 
teljesíteniük. 
 

- az anyanyelvi kritériumvizsgát (OTAK-AKV) (0 kredit) 
A minden tanárszakos számára kötelező teljesíteni az anyanyelvi kritériumvizsgát. A tárgy a BTK 
kezelésében van. 
 
 

Újabb oklevelet adó tanárképzés tanítói szakképzettséggel (120 kredit) 

 

- a tanári felkészítés tárgyait:  
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológiai szeminárium és a portfólió: 3 
kredit  
Ezek megtalálhatók a PPK honlapján: 
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes 
 

- összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (RTK-ÖGY/RTK-ÖGYL): 18 kredit 
 

- a képzésen elvégzendő szabadon választható krediteket 

https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes


A hallgatóknak tanulmányaik során az ELTE kurzuskínálatából 6 szabadon választható kreditet kell 
teljesíteniük. 
 

- az anyanyelvi kritériumvizsgát (OTAK-AKV) (0 kredit) 
A minden tanárszakos számára kötelező teljesíteni az anyanyelvi kritériumvizsgát. A tárgy a BTK 
kezelésében van. 
 

 

Alapszakos képzettség birtokában egyszakos részidős képzés (120 kredit) 

 

- a tanári felkészítés tárgyait:  
pedagógia-pszichológia modul a pályaszocializációs gyakorlatokkal és a portfólió: 38 kredit  
Ezek megtalálhatók a PPK honlapján: 
https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes 
 

- összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (RTK-ÖGYL): 18 kredit 
 

- a képzésen elvégzendő szabadon választható krediteket 
A hallgatóknak tanulmányaik során az ELTE kurzuskínálatából 6 szabadon választható kreditet kell 
teljesíteniük. 
 

- az anyanyelvi kritériumvizsgát (OTAK-AKV) (0 kredit) 
A minden tanárszakos számára kötelező teljesíteni az anyanyelvi kritériumvizsgát. A tárgy a BTK 
kezelésében van. 
 

 

Szaktanári mesterképzés (60 kredit) 

 
- a képzésen elvégzendő szabadon választható krediteket 

A hallgatóknak tanulmányaik során az ELTE kurzuskínálatából 3 szabadon választható kreditet kell 
teljesíteniük. 
 

- az anyanyelvi kritériumvizsgát (OTAK-AKV) (0 kredit) 
A minden tanárszakos számára kötelező teljesíteni az anyanyelvi kritériumvizsgát. A tárgy a BTK 
kezelésében van. 
 

 

 

https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tantervek/tanarkepzes

