Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
Jelmagyarázat
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint rend forma
A

N

K

Meghirdetett képzés
edző(1)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)
220 000 Ft

6

Kapacitás
min. < max.
15 < 70

Érettségi vizsgakövetelmények
gyakorlati vizsga (Gy)

Pontsz.
Képz. fels. okl.
terület IGEN/NEM
SPORT

N

német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v.
német nemzetiségi nyelv és irodalom (E) és
angol v. francia v. holland v. latin nyelv v.
BÖLCS
magyar nyelv és irodalom v. német v. olasz v.
orosz v. spanyol v. történelem (egy vizsgatárgy
csak egyszer választható)

I

A

N

K

germanisztika [német nemzetiségi](1)(3) 190 000 Ft

6

1<5

A

N

K

képalkotás [képalkotás](1)

6

15 < 50

rajz gyakorlati vizsga (Gy)

MŰVK

N

5 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v.
szakmai előkészítő tárgy(8)

MŰSZ

I

15 < 100

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

PED

I

TÁRS

I

PED

I

A

A

N

N

K

K

műszaki szakoktató(1)(2)(4)

óvodapedagógus(1)

330 000 Ft
195 000 Ft

190 000 Ft

7

6

A

N

K

szociálpedagógia(1)

190 000 Ft

7

5 < 40

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

A

N

K

tanító(1)

190 000 Ft

8

15 < 65

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és

biológia v. matematika v. történelem v. ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

A

N

K

tanító [nemzetiségi tanító (német)](1)

190 000 Ft

8

1<8

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi
nyelv v. német nemzetiségi nyelv és
irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

A

N

K

zenekultúra(1)

330 000 Ft

6

5 < 17

gyakorlati vizsga (Gy)

PED

I

MŰVK

N

Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Jelmagyarázat
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint rend forma
A

A

A

L

L

L

K

K

K

Meghirdetett képzés
műszaki szakoktató(1)(2)(4)(5)

óvodapedagógus(1)(5)

szlavisztika [szlovák nemzetiségi](1)(5)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)
195 000 Ft

155 000 Ft

165 000 Ft

7

6

6

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz. fels. okl.
terület IGEN/NEM

5 < 10

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v.
szakmai előkészítő tárgy(8)

5 < 40

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

1<3

magyar nyelv és irodalom v. történelem és
angol v. francia v. horvát v. horvát nyelv és
irodalom v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz BÖLCS
v. román v. román nyelv és irodalom v. spanyol
v. szerb v. szerb nyelv és irodalom v. szlovák v.

MŰSZ

I

PED

I

I

szlovák nyelv és irodalom v. szlovén
nemzetiségi nyelv (legalább egyet emelt szinten
kell teljesíteni)
A

L

K

szociálpedagógia(1)(5)

165 000 Ft

7

5 < 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

PED

I

MŰVK

N

A

L

K

tanító(1)(5)

155 000 Ft

8

5 < 20

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(7) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(9)

A

L

K

zenekultúra(1)(5)

330 000 Ft

6

5<7

gyakorlati vizsga (Gy)

Az alkalmassági vizsgára, illetve a gyakorlati vizsgára hozza magával:
•
•
•
•

a személyazonosító igazolványát,
érettségi bizonyítványát (amennyiben van, oklevelét),
a többletpontra jogosító dokumentumokat,
felvételi díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt

Az edző szakra jelentkezők gyakorlati vizsgájának időpontja:
2017. augusztus 16. 9 óra, helye: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet (6725 Szeged, Hattyas u.
10.) 4111-es terem.
A jelentkezőnek hoznia kell érvényes sportorvosi igazolást, valamint a sportágnak megfelelő ruházatot.
A zenekultúra szakra jelentkezők gyakorlati vizsgájának
időpontja: 2017. augusztus 16. 9 óra, helye: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének - zene Tanszék 6725 Szeged,
Hattyas u. 10. 8103-as terem. A szakra jelentkezők közül az, aki nem zongorázni tanult, hozza magával hangszerét.
A képalkotás szakra jelentkezők gyakorlati vizsgájának időpontja:
2017. augusztus 16. 9 óra, helye: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Rajz -Művészettörténet Tanszék 6723 Szeged,

Brüsszeli krt. 37. Hozzanak 5-10 db otthoni munkát bemutatásra: a munkák összeállítása tükrözze a jelölt érdeklődési területét, eddigi szakmai
munkásságát, felkészültségének szintjét.
A tanító, óvodapedagógus szakra jelentkezők gyakorlati alkalmassági vizsgájának ideje: 2017. augusztus 16. 9 óra, helye: SZTE Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet 6725 Szeged, Topolya sor 2-4. Hozzon magával tornacipőt, tornaruhát, tüdőszűrő
igazolást valamint a háziorvossal kitöltetett „ Nyilatkozat a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus képzésre, valamint a csecsemő- és
kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők egészségi állapotáról” dokumentumot, amely a felvi. hu oldalról az alábbi linkről tölthető le:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar
Aki 2017-ben az SZTE JGYPK-n vagy más intézményben sikeres tanító alkalmassági vizsgát tett, annak a behívó szerinti időpontban nem kell
megjelennie, ha az alkalmassági vizsga eredményéről szóló igazolást 2017. augusztus 11-ig a felvételi jelentkezéséhez feltölti a felvi.hu
honlapra és a Tanulmányi Osztályra e-mailben (faragozita@jgypk.szte.hu) eljuttatja.
Aki nem rendelkezik megfelelő orvosi igazolással, az alkalmassági vizsgán nem vehet részt!

