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a
küldetésnyilatkozatban rögzített egyik legfontosabb feladata, hogy a református általános és
középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház
mintegy 70 olyan közoktatási intézménnyel rendelkezik (általános és középiskolák, szakképző
iskolák, művészetoktatási iskolák, diákotthonok, valamint két pedagógiai szakszolgálat és egy
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény), melyben a Kar hallgatói oktatóként
elhelyezkedhetnek. A jelenlegi tanulói létszámcsökkenés az egyházi iskolákat és ezen belül
különösen a középiskolákat az önkormányzati fenntartású intézményekkel szemben kevésbé
érinti, népszerűségük folyamatosan nő. Emellett a Kar világi jellegéből adódóan állami,
illetve más egyházak által fenntartott általános és középiskolákban történő oktatásra is
felkészíti hallgatóit.
A többciklusú felsőoktatási képzési rendszerben a tanári szakképzettséget nappali
tagozaton, mesterképzési szinten 2016-ig lehetett megszerezni. 2013-ban indult el az osztatlan
tanárképzés, ennek keretében folyik jelenleg is a kétszakos tanárok képzése.
Egyetemünkön 2017 őszétől az egyszakos (magyar szakos) tanárok képzése az
úgynevezett rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) felsőoktatási tanárképzési rendszerben folyik
levelező tagozaton. Ezt a lehetőséget azoknak a hallgatóknak kínáljuk, akik korábban már
szereztek felsőfokú diplomát (a magyar szakos előképzettség nem feltétele a jelentkezésnek).
A képzési idő a hallgató előképzettségétől függ.
A rövid ciklusú tanárképzés alapelvei:
1a) 2 félév, 60 kredit
Bemeneti feltétel: nem tanári magyar mesterszak (bölcsész MA).
1b) 2 félév, 60 kredit
Bemeneti feltétel: osztatlan általános iskolai magyartanári diploma vagy főiskolai
szintű magyartanári diploma.
2a) 4 félév, 120 kredit
Bemeneti feltétel: osztatlan általános iskolai (nem magyartanári) diploma vagy
főiskolai szintű (nem magyartanári) diploma vagy osztott egyetemi szintű (MA) képzésben
szerzett (nem magyartanári) diploma.
2b) 4 félév, 120 kredit
Bemeneti feltétel: tanítói diploma (ez a képzés általános iskolai magyartanári diplomát
ad).
3) 5 félév, 150 kredit
Bemeneti feltétel: tanítói diploma (ez képzés középiskolai magyartanári diplomát ad).
A rövid ciklusú tanárképzésben folytatott tanulmányok és tanítási gyakorlatok során portfóliót
kell készíteni, amelyben a tanárjelölt saját tanári kompetenciáinak fejlődését dokumentálja:
összegyűjti pedagógiai tárgyú munkáit, feljegyzéseit, tanári gyakorlatának eredményességét
adatokkal alátámasztó dokumentumait. A portfólió prezentálása és védése a tanári képesítő
vizsga része.

A megszerzett szakképzettség – okleveles általános iskolai vagy okleveles
középiskolai magyartanár – a közoktatás 5–8. vagy 9–12. évfolyamán, illetve a szakképzés
valamennyi formájában a magyar nyelv és irodalom tárgyak oktatására jogosít fel.
Felvételi követelmények:
A jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. A beszélgetés elsődleges célja a jelölt
érdeklődésének, motivációinak, a szakma iránti elhivatottságának a megismerése, eddigi
tanári tapasztalatainak, a tanítási órákon alkalmazott szakmai és pedagógiai módszereinek
bemutatása.

