
Tanító szak 
 
 
Egyetemünk a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola jogutódjaként a tanítóképzés 
terén meghatározó szerepet játszik a régióban. 
A tanító alapképzési szakon szerezhető szakképzettség: tanító. A képzési idő nyolc félév, az 
oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 240. Egyaránt hirdetünk nappali és esti 
tagozatos képzéseket, valamint kiegészítő műveltségterületi képzéseket levelező munkarendben. 
 
A képzés célja a jövő tanítóinak elméleti és gyakorlati felkészítése a tanulók személyiségének 
komplex fejlesztésére, az általános iskola 1-4. osztályában minden, továbbá az 1-6. osztályban 
legalább egy választott műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására.  
A tanító szakon az alapozó tárgyaknak köszönhetően a hallgatók megismerik az egyetemes és a 
magyar nevelés és iskoláztatás történetét, Magyarország legújabb kori történetének és 
társadalmának kérdésköreit, a 6–12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását 
megalapozó elméleteket, foglalkoznak a tanulási-nevelési környezetnek a személyiség 
formálódásában betöltött szerepével, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelésének specifikumait, az integrált és differenciált nevelés lehetőségeivel. A 
szaktudományosan megalapozott tantárgy-pedagógiáknak köszönhetően elsajátítják a tanulás 
támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának szakmai alapjait, korszerű módszereit, 
eszközeit a magyar nyelv és irodalom, a matematika, az ember és társadalom, a természetismeret, 
az ének-zene, a vizuális nevelés, az informatika, a technika - életvitel - háztartástan, valamint a 
testnevelés és sport területén az 1-4. évfolyam tanítására való felkészülés keretében. 
 
A tanítóképzésben a gyakorlati képzés feladata elősegíteni az eredményes tanítói 
tevékenységhez szükséges készségek és képességek kialakítását, a nevelő-oktató munka széles 
skáláját gyakorolni tudó, megfelelő pedagógiai identitással rendelkező tanítók képzését. A 
gyakorlati képzés a hallgatók felkészítésének folyamatát végig kísérik, fogalmába beleértendők a 
hospitálások, egyéni iskolai gyakorlatok, csoportos és műveltségterületi tanítási gyakorlatok, 
valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A 
gyakorlati képzés helyszíne hat féléven keresztül a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola, ahol szakvezetők segítik a hallgatók gyakorlati felkészítését. Az utolsó félévben a hallgatók 
intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek időkerete 8 hét. 
A tanító szakon a hallgatók kötelezően választanak egy műveltségi területet, melyen 
differenciált, sajátos kompetenciákat szereznek az adott műveltségterület 5-6. osztályban való 
tanításához is. Ezek az ének-zene, ember és társadalom, idegen nyelv (angol, német), informatika, 
magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, technika - életvitel - háztartástan, 
testnevelés és sport, valamint vizuális nevelés. 
 
A tanító szakon végzettek felkészültsége biztosítja tanulmányaik folytatását magasabb szinten: 
intézményünkben például az általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár MA szakon, 
valamint szakirányú továbbképzési szakjainkon. 
A tanító alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, beszéd-, testi és egészségi 
alkalmassági vizsgát kell tenniük. A diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia kizáró oknak minősül.  
 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése 
szükséges. Az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetében a záróvizsga letétele a 
nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
 
  



Az Oktatási Hivatal adatai azt mutatják, hogy a végzett hallgatók háromnegyede az oklevél 
megszerzését követő 2,13 hónapon belül elhelyezkedik, 15%-uk pedig már a végzést megelőzően 
is dolgozott. A végzettek 85%-a diplomás munkakörben helyezkedik el, 6% a munka mellett újabb 
felsőfokú képzést is elkezd, míg 2% a munka világa helyett a továbbtanulást választja. A végzett 
hallgatók csupán 3%-a álláskereső. 
 


