
RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem felvételt hirdet részismereti képzésre azoknak a 
tanári, illetve diszciplináris mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek 
számára, akik az adott szakból nem rendelkeznek szakos főiskolai szintű tanári végzettséggel, 
illetve a célszakos bolognai rendszerű képzés fő- illetve mellékszakos alapképzés 
követelményeinek a teljesítését igazoló oklevéllel. (Pl. egy angoltanár mesterképzésre 
jelentkezni szándékozó hallgatójelölt német szakos tanári vagy tanítói oklevéllel rendelkezik.)  

A részismereti képzés célja, hogy a tanári vagy diszciplináris mesterképzésre jelentkezni 
szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a mesterképzésre való jelentkezés benyújtásához 
hiányzik az 50 kreditértékű mellékszakos kreditcsomagjuk, különböző képzések keretében 
megszerezhessék ezt. (Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 
tanári mesterképzésre vonatkozó szabályokat, így a bemeneti feltételeket is.) A részismereti 
jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség megszerzésére.  

Részismereti képzésre a következő szakokon várjuk a hallgatójelöltek jelentkezését: angol, 
holland, magyar, német. 

Részismeretek megszerzése érdekében hallgatói jogviszony legfeljebb 2 félévre létesíthető.  A 
részismereti képzés megszerzésének ideje alatt a pályázónak nem lehet más intézményben 
hallgatói jogviszonya. 

A képzésért költségtérítést kell fizetni. A képzés során a hallgatók a kívánt szak 50 kredites 
BA mellékszakos kreditcsomagját szerzik meg. Egy kredit költsége 4 000 (azaz négyezer) 
forint.  

Költségtérítés díja a 2010/2011-es tanévben: 100.000 Ft/félév. 

Amennyiben a hallgatójelölt korábban már végzett részleges szakos tanulmányokat, 
kérvényezheti a kreditátvitelt. 

A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással jön létre. 

 

Jelentkezés: az intézmény honlapjáról letölthető űrlapot ki kell tölteni, és azt postán vagy 
elektronikus formában el kell juttatni a választott szak részismereti képzés-felelőséhez, 
valamint a szakos adminisztrátorhoz. (Az űrlap letölthető innen.) A jelentkezés elfogadásáról 
és az iratkozás időpontjáról a pályázót szeptember 10-ig írásban értesítjük. 

A jelentkezés határideje a 2010 szeptemberében induló képzésre: 2010. augusztus 30. 

 

A részismereti képzés bemeneti követelményei: 

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve 
mesterképzésben, régi típusú főiskolai illetve egyetemi képzésben végzettséget és 
szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette jelen szabályzatban 



meghatározott feltételeket. E jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség 
megszerzésére. 

Bemeneti nyelvi követelmények:  

a) idegen nyelvi részismereti képzés esetén a képzéshez az adott idegen nyelvből 
felsőfokú államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga,  

b) nem idegen nyelvi részismereti képzéshez középfokú államilag elismert „C” típusú 
nyelvvizsga, vagy egy nyelvből emelt szintű érettségi vizsga szükséges. 

 

A képzés kizárólag levelező képzésként kerül meghirdetésre, és mindkét félévben 5-5 pénteki, 
illetve 5-5 szombati napon lesznek kontaktórák az intézményben. 

A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, 
kreditértékről igazolást állít ki. 

Figyelem! A képzés csak a megfelelő számú jelentkező esetében indul! 

A részismeretei képzésre vonatkozó szabályozás a Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 29/A §-ában található, amely a Felsőoktatási törvény 
44/A. §-án alapul. Az egyes szakok részismereti képzésre kidolgozott mintatantervei az 
intézmény honlapján az adott képzést gondozó szaktanszékek (intézetek) menüpontjaiban 
találhatók. 

Bővebb információért az egyes szakok részismeret-képzés felelőseihez lehet fordulni: 

Angol: Dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit (tel: 06 30 496 7473, e-mail: sarosdy.eni@t-online.hu 
vagy: sarosdy.judit@gmail.com) (adminisztrátor: kiss.reka@kre.hu) 

Holland: Máthé Veronika (e-mail: veronika.mathe@gmail.com) (adminisztrátor: 
orsi.olahszucs@gmail.com) 

Magyar: Dr. Császi Ildikó (n.csasziildiko@freemail.hu) (adminisztrátor: Mate.Judit@kre.hu.) 

Német: Dr. Dringó-Horváth Ida (dhida@t-online.hu) (adminisztrátor: 
nagy.alexandra@kre.hu) 

Levelezési cím: név + tanszék + Károli Gáspár Református Egyetem, 1088 Budapest, 
Reviczky u. 4. 
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