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A képzés célja: Olyan szaktanárok képzése, akik szakmai felkészültségük birto-
kában, hivatásuk gyakorlása során alkalmasak a tanuló személyi-
ségének, ill. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának fejlesz-
tésére, a pedagógiai folyamat tervezésére, a tanulási folyamat 
szervezésére, irányítására és a pedagógiai értékelés változatos 
eszközeinek alkalmazására. Szaktudományi tudásuk felhasználá-
sával képessé válnak a tanulók műveltségének, készségeinek és 
képességeinek valamint az egész életen át tartó tanulást megala-
pozó kompetenciáinak hatékony fejlesztésére. 

A képzés sajátosságai:  Pedagógiai és pszichológiai modul 

 Szakterületi ismeretek: 
o Adatbázis-kezelés 
o Mesterséges intelligencia 
o Számítógépes hálózatok 
o Operációs rendszerek 
o Webes és képszerkesztési technológiák 
o Szoftvertechnológiai paradigmák 

 Összefüggő iskolai gyakorlat 

Specializációk:  A hallgatók felvehetnek választott szakmai tárgyakat, illetve 
tárgycsoportokat a szakterületi és pedagógiai ismereteik elmélyí-
téséhez. Ez lehetőséget biztosít az egyéni érdeklődésnek megfe-
lelő specializálódásra. 
A mesterdiploma lehetőséget ad a doktori (PhD) képzésbe tör-
ténő bekapcsolódásra az informatika és a pedagógia tudomány-
területén egyaránt. 

Elhelyezkedési lehetőségek:  Mesterszintű informatikatanári szakképesítés birtokában el lehet 
helyezkedni a közoktatás minden szintjén, a szakképzésben és a 
felnőttképzésben. A diploma lehetőséget ad az oktatási, pedagó-
giai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokban való részvétel-
hez, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatá-
sához. 

Képzési formák a szakon: A következő 7 képzési forma indul nappali és levelező tagoza-
tos, ill. államilag támogatott és költségtérítéses keretek között. 
A. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira 
épülő tanári szakon a két tanári szakképzettség párhuzamos 
megszerzésekor: 5 félév 
B. Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség meg-
szerzését követően, vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan 
felvett tanári szakon, egy tanári szakképzettség megszerzésére 
irányuló képzés esetén: 3 félév 
C. A főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári 
mesterfokozat és a korábbi egy szakképzettségnek megfeleltet-
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hető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 2 félév 
D. A főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári 
mesterfokozat és a két korábbi szakképzettségnek megfeleltethe-
tő tanári szakképzettség megszerzése esetén: 3 félév 
E. Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére 
irányuló képzésben, tanári szakon szerzett mesterfokozat birto-
kában: 2 félév 
F. Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irá-
nyuló képzésben, az egyetemi, vagy főiskolai szintű tanári szak-
képzettségtől eltérő tanári szakképzettséget adó szakon: 2 félév 
G. Újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére 
irányuló képzésben az alapképzésben vagy főiskolai szintű kép-
zésben szerzett pedagógus szakképzettség esetén: 3 félév 

 


