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1. NAPPALI KÉPZÉSEK

1.1. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETET T SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Érettségi vizsgakövetelmények
Képzési
terület

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM

A N K anglisztika(1) 180 000 Ft 6 1 < 60

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
germanisztika (német) (1) (3) 
(5) 180 000 Ft 6 1<15

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. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem BÖLCS I

A N K magyar 180 000 Ft 6 1 < 10
magyar nyelv és irodalom (E) és
latin nyelv v. történelem v. egy idegen nyelv(9) BÖLCS I

A N K politikatudományok(1) 190 000 Ft 6 1 < 20

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv(10) (legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) TÁRS I

A N K régészet(1) 200 000 Ft 6 1 < 15

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

A N K szabad bölcsészet(2) 180 000 Ft 6 1 < 15

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 szociális munka (Miskolc)(1) 170 000 Ft 7 1 < 25

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv(10) (legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni TÁRS I



A N K szociális munka (Ózd)(1) 170 000 Ft 7 1 < 20

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv(10) (legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) TÁRS I

A N K szociológia 180 000 Ft 6 1 < 20

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv(10) (legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) TÁRS I

A N K történelem(1)(4) 180 000 Ft 6 1 < 10

történelem (E) és
földrajz v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. egy 
idegen nyelv(10) BÖLCS I

O N K

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
etikatanár]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
történelem PED I

O N K

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
földrajztanár]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
földrajz PED I

O N K

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
magyartanár]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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

O N K

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra tanár]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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;történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
történelem PED I

O N K

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár;történelemtanár 
és állampolgári ismeretek 
tanára]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

pályaalkalmassági (Alk) és
földrajz és
történelem (E) PED I

O N K
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; etikatanár]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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]](8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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

1.2. MESTERKÉPZÉSBEN, NAPPALI MUNKARENDBEN MEGHIRDE TETT SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
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Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Személyes megjelenést igényl ő vizsgaformák
Képzési
terület

M N K filozófia 225 000 Ft 4 1 < 8 szóbeli vizsga (Sz) BÖLCS
M N K kulturális antropológia(1) 225 000 Ft 4 1 < 15 szóbeli vizsga (Sz) TÁRS

M N K
Közép-Európa tanulmányok 
(angol nyelven) 270 000 Ft 4 1 < 10 motivációs beszélgetés BÖLCS

M N K politikatudomány(1)(2) 225 000 Ft 4 1 < 15 szóbeli vizsga (Sz) TÁRS
M N K történelem(4) 225 000 Ft 4 1 < 11 szóbeli vizsga (Sz) BÖLCS

2. RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

2.1. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETET T SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Érettségi vizsgakövetelmények
Képzési
terület

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM

A L K anglisztika(1)(6) 150 000 Ft 6 1 < 25

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
germanisztika 
(német)(1)(3)(5)(6) 150 000 Ft 6 1 < 10

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. olasz v. orosz v. spanyol v. történelem BÖLCS I

A L K régészet(1)(6) 150 000 Ft 6 1 < 15

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

A L K szociális munka (Miskolc)(1)(7) 150 000 Ft 7 1 < 30

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv(10) (legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni TÁRS I



O L K

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
etikatanár]](6)(8) 330 000 Ft 10 1 < 8

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
történelem PED I

O L K

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra tanár]](6)(8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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 L K

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár;történelemtanár 
és állampolgári ismeretek 
tanára]](6)(8) 330 000 Ft 10 1 < 8

pályaalkalmassági (Alk) és
földrajz és
történelem (E) PED I

O L K
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; etikatanár]](6)(8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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

O L K

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár;történelemtanár 
és állampolgári ismeretek 
tanára]](6)(8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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

O L K

osztatlan tanári [10 félév [német 
nyelv és kultúra tanára 
;történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]](6)(8) 330 000 Ft 10 1 < 8

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

2.2. MESTERKÉPZÉSBEN, LEVELEZŐ MUNKARENDBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képzési 
szint

Munkar
end

Finanszír
ozási 
forma

Meghirdetett képzés
Önköltség 

(félév)

Képz. 
idő

(félév)

Kapacitás
(min. < 
max.)

Személyes megjelenést igényl ő vizsgaformák
Képzési
terület

M L K fordító és tolmács(3)(7) 225 000 Ft 4 1 < 26 írásbeli vizsga  (Í) BÖLCS
M L K kulturális antropológia(1)(5) 225 000 Ft 4 1 < 25 szóbeli vizsga (Sz) TÁRS
M L K kulturális mediáció(1)(7) 225 000 Ft 4 1 < 15 szóbeli vizsga (Sz) BÖLCS
M L K politikatudomány(1)(6) 225 000 Ft 4 1 < 26 szóbeli vizsga (Sz) TÁRS
M L K szociológia(1)(6) 225 000 Ft 4 1 < 25 szóbeli vizsga (Sz) TÁRS

M L K
tanári [2 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára]](7) 330 000 Ft 2 1 < 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K
tanári [2 félév [egészségügyi 
tanár]](7) 330 000 Ft 2 1 < 10 motivációs beszélgetés PED

M L K

tanári [2 félév [közgazdásztanár  
[vállalkozási ismeretek]](7)

330 000 Ft 2 1 < 8 motivációs beszélgetés PED



M L K
tanári [2 félév [magyartanár]](7)

330 000 Ft 2 1 < 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K
tanári [2 félév [német nyelv és 
kultúra tanára]](7) 330 000 Ft 2 1 < 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K

tanári [2 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek 
tanára]](7) 330 000 Ft 2 1< 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K
tanári [4 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára]](7) 330 000 Ft 4 1< 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K
tanári [4 félév [egészségügyi 
tanár]](7) 330 000 Ft 4 1< 15 motivációs beszélgetés PED

M L K
tanári [4 félév földrajztanár]](7)

330 000 Ft 4 1< 8 motivációs beszélgetés PED

M L K

tanári [4 félév [közgazdásztanár  
[vállalkozási ismeretek]](7)

330 000 Ft 4 1< 8 motivációs beszélgetés PED

M L K
tanári [4 félév [magyartanár]](7)

330 000 Ft 4 1< 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K

tanári [4 félév [média,- 
mozgókép- és 
kommunikációtanár]](7) 330 000 Ft 4 1< 15 motivációs beszélgetés PED

M L K
tanári [4 félév [német nyelv és 
kultúra tanára]](7) 330 000 Ft 4 1< 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K

tanári [4 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek 
tanára]](7) 330 000 Ft 4 1< 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

M L K
tanári [5 félév [magyartanár]](7)

330 000 Ft 5 1< 8 szóbeli vizsga (Sz) PED

ALAPSZAKOS ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSES LÁBJEGYZETEK:
(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 menüpontjában.
(2) Választható specializációk: esztétika, etika, filozófia, kommunikáció és médiatudomány.
(3) Választható specializációk: fordító, interkulturális kommunikáció és projektmunka, nyelv- és nyelvhasználat.
(4) Választható specializációk: levéltár, muzeológia.
(5) Az érettségi követelményeknél egy nyelv csak egyszer választható.
(6) 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: pénteki és szombati napokon.
(7) 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: a heti pihenőnapon (szombaton).
(8) Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség.



(9) Választható nyelvek: angol, finn, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(10) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

MESTERSZAKOS LÁBJEGYZETEK:
(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 kimenetikövetelményeiről szóló
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában. 
(2) Választható specializációk: elméleti-módszertani, politikai kommunikáció.
(3) Választható specializációk: fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: német), fordító
specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második választott idegen nyelv: angol).
(4) Választható specializációk: gazdaság- és társadalomtörténet, hadtörténet, kora újkori és újkori magyar történelem, művelődéstörténet.
(5) 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: szorgalmi időszakban, havonta egy alkalommal csütörtök, péntek, szombat, vasárnapi napokon.
(6) 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: szombati napokon.
(7) 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: pénteki és szombati napokon.


