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- A mérföldkõben gyûjtendõ: 8 kredit
- Ezen kötelezõen választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 1 darabot: OSZD01 (8kr), OSZD02 (8kr), OSZD03 (8kr), OSZD04 (8kr),
OSZD05 (8kr), OSZD06 (8kr), OSZD07 (8kr), OSZD08 (8kr), OSZD09 (8kr), OSZD10 (8kr), OSZD11 (8kr), OSZD12 (8kr), OSZD13
(8kr), OSZD14 (8kr), OSZD15 (8kr), OSZD16 (8kr), OSZD17 (8kr), OSZD18 (8kr), OSZD19 (8kr), OSZD20 (8kr)

OSZD01 Angol nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0101 (4kr), OSZD0102 (4kr)

OSZD0101 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Nikolov Marianne Dr.
OSZD0102 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Nikolov Marianne Dr.

4k
4k

OSZD02 Magyartanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0201 (4kr), OSZD0202 (4kr)

OSZD0201 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Müller Péter Dr.
OSZD0202 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Müller Péter Dr.

4k
4k

OSZD03 Német nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0301 (4kr), OSZD0302 (4kr)

OSZD0301 Diplomadolgozat
Felelõs oktatója: Reder Anna Dr.

4k

OSZD0302 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Dömõk Csilla

4k

OSZD04 Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0401 (4kr), OSZD0402 (4kr)

OSZD0401 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Reder Anna Dr.
OSZD0402 Szakdologzati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Dömõk Csilla

4k
4k

OSZD05 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0501 (4kr), OSZD0502 (4kr)

OSZD0501 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Dr. Bagi Dániel
OSZD0502 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Frankné Dr. Font Márta

4k
4k

OSZD06 Hon és népismerettanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0601 (4kr), OSZD0602 (4kr)

OSZD0601 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Nagy Marianna Dr.

4k

OSZD0602 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Fekete Mária Anna

4k

OSZD07 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0701 (4kr), OSZD0702 (4kr)
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OSZD0701 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Dr. Tarnay László
OSZD0702 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Tarnay László

4k
4k

OSZD08 Francia nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0801 (4kr), OSZD0802 (4kr)

OSZD0801 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Dr. Kassai Ilona
OSZD0802 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Kassai Ilona

4k
4k

OSZD09 Latin nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD0901 (4kr), OSZD0902 (4kr)

OSZD0901 Diplmamunka
Felelõs oktatója: Dr. Hajdu Péter
OSZD0902 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Hajdu Péter

4k
4k

OSZD10 Romológiatanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1001 (4kr), OSZD1002 (4kr)

OSZD1001 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Dr. Orsós Anna
OSZD1002 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Beck Zoltán

4k
4k

OSZD11 Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1101 (4kr), OSZD1102 (4kr)

OSZD1101 Diplomamunka
OSZD1102 Szakdolgozati konzultáció

4k
4k

OSZD12 Biológiatanár (egészségtan)
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1201 (8kr)

OSZD1201 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD13 Ének-zene tanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1301 (8kr)

OSZD1301 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD14 Földrajztanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1401 (8kr)

OSZD1401 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD15 Informatikatanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1501 (8kr)

OSZD1501 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD16 Kémiatanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1601 (8kr)

OSZD1601 Szakdolgozati tárgyak
OSZD17 Könyvtárostanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1701 (8kr)
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OSZD1701 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD18 Matematikatanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1801 (8kr)

OSZD1801 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD19 Testnevelõ tanár
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD1901 (8kr)

OSZD1901 Szakdolgozati tárgyak

8k

OSZD20 Olasz nyelv és kultúra tanára
- A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
- Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek): OSZD2001 (4kr), OSZD2002 (4kr)

OSZD2001 Diplomamunka
Felelõs oktatója: Dr. Tassoni Luigi
OSZD2002 Szakdolgozati konzultáció
Felelõs oktatója: Dr. Tassoni Luigi
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OSZTSZDT01 írásos tanterve

Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Kód: OSZTSZDT01
Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2015.11.30. 13:34:02
Az ezen idõpont elõtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2015.10.12. 18:04:31
A végzettség megnevezése: ""
Tagozat: Nappali. Képzési szint: Osztatlan képzés
Összesen: 8 kredit. Félévek száma: 12. Tantermi órák száma: . Gyakorlati képzés: %.
Képzési program gazdatanszéke: BTK tanszékei
A képzési programért felelõs tanszékek:
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
BTK tanszékei
Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
Filozófia Tanszék 2005
Francia Tanszék
Klasszika-Filológia Tanszék
Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék
Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Német Nyelvészeti Tanszék
Neveléstudományi Intézet
Történettudományi Intézet
TTK

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvénybõl) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási
lehetõség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen.
Ugrás a modulokhoz

A képzés ösvényei:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak

Ösvény megnevezése: Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Az ösvényben teljesítendõ kredit: 8 kr.
Az ösvényben minden mérföldkõ teljesítése kötelezõ!

Az ösvény mérföldkövei:
MK-1 Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
A mérföldkõben gyûjtendõ összesen: 8 kredit
Ezen kötelezõen választandó tárgy(ak)ból teljesíteni kell 1 darabot: OSZD01 (8kr), OSZD02 (8kr),
OSZD03 (8kr), OSZD04 (8kr), OSZD05 (8kr), OSZD06 (8kr), OSZD07 (8kr), OSZD08 (8kr),
OSZD09 (8kr), OSZD10 (8kr), OSZD11 (8kr), OSZD12 (8kr), OSZD13 (8kr), OSZD14 (8kr),
OSZD15 (8kr), OSZD16 (8kr), OSZD17 (8kr), OSZD18 (8kr), OSZD19 (8kr), OSZD20 (8kr)

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
OSZD, Osztatlan tanári szak szakdolgozati tárgyak modul
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Ugrás az ösvényekhez

Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként:
[Vissza]

OSZD Osztatlan tanári szak szakdolgozati tárgyak modul
OSZD01 Angol nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató: Nikolov Marianne Dr.
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
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megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0101 (4kr), OSZD0102 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0101 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
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A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterétõl a(z) 12. szemeszterig.
OSZD0102 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozati szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterétõl a(z) 11. szemeszterig.
Leírás:
Requirements of thesis in separate document. All theses need to include empirical research.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological
Association (6th ed.). Washington, D.C.: Author. ISBN 978-1-4338-0561-5

OSZD02 Magyartanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelõs oktató: Müller Péter Dr.
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
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Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
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jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0201 (4kr), OSZD0202 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0201 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Filozófia Tanszék 2005
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterétõl a(z) 12. szemeszterig.
A tárgyelem kurzuskódjait a kezelõ tanszéken kívül a következõ tanszékek hirdethetik meg:
   Filozófia Tanszék 2005
OSZD0202 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozati szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterétõl a(z) 11. szemeszterig.

OSZD03 Német nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató: Reder Anna Dr.
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
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A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
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A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0301 (4kr), OSZD0302 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0301 Diplomadolgozat
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 8. szemeszterétõl a(z) 12. szemeszterig.
OSZD0302 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Dömõk Csilla
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterétõl a(z) 11. szemeszterig.
Leírás:
A diplomadolgozat elkészítésének célja, hogy a hallgató számot adjon az egyetemi képzés során
szerzett tudásáról, mely szerint önállóan képes egy bizonyos témát tartalmilag és formailag a
tudományosság igényével feldolgozni és önállóan gondolatait egy írásmû keretében kifejezni. A
szakdolgozati konzultáció során a hallgató megtanulja a szakirodalmat kezelni és szakszerûen ,
didaktikus módszerrel, kritikus megközelítéssel feldolgozni.
Die Diplomarbeit sollte am Ende eines Studiums unter Beweis stellen, dass der Verfasser im Stande
ist, ein Thema unter wissenschaftlicher Fragestellung eigenständig in einem bestimmten inhaltlichen
und formellen Rahmen zu bearbeiten. Das Ziel ist, dass der Verfasser der Diplomarbeit unter
Verwendung vielschichtiger Fachliteratur und mit kritischen Erwägungen an das gewählte Thema
herangehen kann. Die Konsultationen zur Betreuung der Facharbeit sollen den Lehramtstudenten die
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Fertigkeit vermitteln, ein festgelegtes Thema aus den absolvierten Studienbereichen wissenschaftlich zu
bearbeiten und dabei ihre fachlichen und didaktischen Kompetenzen zu erweitern.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozazot? Gondolat Kiadó Bp. 1991 ISBN 963 282 4636
Poenicke Klaus: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Duden Verlag Mannheim,Wien,Zürich
1988
Niederhauser Jürg: Die schriftliche Arbeit Duden Verlag Mannheim 2000
Havasréti József: Tudományos írásmû Pécs : Bölcsész Konzorcium, 2006.

OSZD04 Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató: Reder Anna Dr.
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
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válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0401 (4kr), OSZD0402 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0401 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
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A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterétõl a(z) 12. szemeszterig.
OSZD0402 Szakdologzati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Német Nyelvészeti Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Dömõk Csilla
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozati szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterétõl a(z) 11. szemeszterig.
Leírás:
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A diplomadolgozat elkészítésének célja, hogy a hallgató számot adjon az egyetemi képzés során
szerzett tudásáról, mely szerint önállóan képes egy bizonyos témát tartalmilag és formailag a
tudományosság igényével feldolgozni és önállóan gondolatait egy írásmû keretében kifejezni. A
szakdolgozati konzultáció során a hallgató megtanulja a szakirodalmat kezelni és szakszerûen ,
didaktikus módszerrel, kritikus megközelítéssel feldolgozni.
Die Diplomarbeit sollte am Ende eines Studiums unter Beweis stellen, dass der Verfasser im Stande
ist, ein Thema unter wissenschaftlicher Fragestellung eigenständig in einem bestimmten inhaltlichen
und formellen Rahmen zu bearbeiten. Das Ziel ist, dass der Verfasser der Diplomarbeit unter
Verwendung vielschichtiger Fachliteratur und mit kritischen Erwägungen an das gewählte Thema
herangehen kann. Die Konsultationen zur Betreuung der Facharbeit sollen den Lehramtstudenten die
Fertigkeit vermitteln, ein festgelegtes Thema aus den absolvierten Studienbereichen wissenschaftlich zu
bearbeiten und dabei ihre fachlichen und didaktischen Kompetenzen zu erweitern.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozazot? Gondolat Kiadó Bp. 1991 ISBN 963 282 4636
Poenicke Klaus: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Duden Verlag Mannheim,Wien,Zürich
1988
Niederhauser Jürg: Die schriftliche Arbeit Duden Verlag Mannheim 2000
Havasréti József: Tudományos írásmû Pécs : Bölcsész Konzorcium, 2006.

OSZD05 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Történettudományi Intézet
Felelõs oktató: Frankné Dr. Font Márta
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
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kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
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a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0501 (4kr), OSZD0502 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0501 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Történettudományi Intézet
Felelõs oktató(k): Dr. Bagi Dániel
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterétõl a(z) 12. szemeszterig.
OSZD0502 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Történettudományi Intézet
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterétõl a(z) 11. szemeszterig.

OSZD06 Hon és népismerettanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
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A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Történettudományi Intézet
Felelõs oktató: Nagy Marianna Dr.
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
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A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0601 (4kr), OSZD0602 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0601 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Történettudományi Intézet
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
OSZD0602 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Történettudományi Intézet
Felelõs oktató(k): Dr. Fekete Mária Anna
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
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Várható kurzustípus: Szakdolgozati szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterétõl a(z) 11. szemeszterig.
Leírás:
PTE Történettudományi Intézet és a PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék képzési
kínálatában meghirdetett kurzusok közül választhatnak. Amennyiben a hallgató hon- és népismeret
szakhoz kapcsolódó szakdolgozatot készít, ebben a tantárgyban szakdolgozati szemináriumot is kell
választania 2 kredit értékben, a PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék vagy a PTE
Történettudományi Intézet bármely fokozattal rendelkezõ oktatójánál. A szakdolgozati szeminárium
csak a kiválasztott oktatóval történõ egyeztetés után vehetõ fel.

OSZD07 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Tarnay László
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
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a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0701 (4kr), OSZD0702 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0701 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
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Kezelõ tanszék: Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
OSZD0702 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Filmtudományi és Vizuális Kultúra Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 9. szemeszterében.

OSZD08 Francia nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Francia Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Kassai Ilona
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
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Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.
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A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0801 (4kr), OSZD0802 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0801 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Francia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 11. szemeszterében.
OSZD0802 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Francia Tanszék
Felelõs oktató(k): Dr. Kassai Ilona
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
Leírás:
A hallgatók a mesterképzés utolsó évében egyéni konzultációs foglalkozások keretén belül számot
adnak arról, hogy elmélyült mûveltséggel bírnak a francia nyelv, irodalom, illetve kultúra képzési
területen, és magas szintû ismeretekkel rendelkeznek a francia nyelv írásban és szóban történõ
használatát illetõen. A tantárgy célja, hogy egy olyan szakmai alapossággal végiggondolt, kurrens
kutatási módszerre vezesse rá a hallgatókat, hogy azok képesek legyenek egy önálló munka
megírására. A mesterképzés utolsó féléve a szakdolgozat megírásával és az egyes fejezetek
pontosításával telik. A diplomamunka-írás folyamatát segítõ konzulensek meggyõzõdnek a hallgatók
eredeti látás- és gondolkodásmódjáról, illetve arról, hogy a francia nyelv, irodalom és kultúra mélyebb
összefüggéseit megértik, magyarázni képesek, valamint a kutatási módszerek alkalmazásában is
jártasak.
A 3-5 legfontosabb kötelezõ, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerzõ, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Minden esetben a szakdolgozat témájának függvénye. Az adott tudományterület legfontosabb hazai
nemzetközi irodalma.
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest, 1992

OSZD09 Latin nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
Felelõs oktató: Dr. Hajdu Péter
Leírás:
file:///V|/Osztatlan_tanári_képzések/szakdolgozati_tárgyak/OSZTSZDT01(3620)Tanterv.html[2016.08.17. 13:00:43]

OSZTSZDT01 írásos tanterve

A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember

file:///V|/Osztatlan_tanári_képzések/szakdolgozati_tárgyak/OSZTSZDT01(3620)Tanterv.html[2016.08.17. 13:00:43]

OSZTSZDT01 írásos tanterve

és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD0901 (4kr), OSZD0902 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD0901 Diplmamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 11. szemeszterében.
OSZD0902 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Klasszika-Filológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozati szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
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OSZD10 Romológiatanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Neveléstudományi Intézet
Felelõs oktató: Dr. Orsós Anna
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
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A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1001 (4kr), OSZD1002 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1001 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 11. szemeszterében.
OSZD1002 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Neveléstudományi Intézet
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Felelõs oktató(k): Dr. Beck Zoltán
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozati szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD11 Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék
Felelõs oktató:
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések

file:///V|/Osztatlan_tanári_képzések/szakdolgozati_tárgyak/OSZTSZDT01(3620)Tanterv.html[2016.08.17. 13:00:43]

OSZTSZDT01 írásos tanterve

megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1101 (4kr), OSZD1102 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1101 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
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A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 11. szemeszterében.
OSZD1102 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD12 Biológiatanár (egészségtan)

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
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A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
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A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1201 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1201 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: BTK tanszékei
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD13 Ének-zene tanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1301 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1301 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden tavaszi félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD14 Földrajztanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1401 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1401 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
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A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD15 Informatikatanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1501 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1501 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD16 Kémiatanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1601 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1601 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
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OSZD17 Könyvtárostanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1701 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1701 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD18 Matematikatanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1801 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1801 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD19 Testnevelõ tanár

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: TTK
Felelõs oktató:
A tantárgy teljesítési feltételei:
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A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
OSZD1901 (8kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD1901 Szakdolgozati tárgyak
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 8kr
Kezelõ tanszék: TTK
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.

OSZD20 Olasz nyelv és kultúra tanára

A tantárgy kötelezõen választandó. Kérjük ellenõrizze az ösvény(ek)re kattintva, hogy ez a tárgy milyen más
tárgyakkal alternál!
A tantárgy mérföldköve: MK-1. A mérföldkõ a következõ ösvényekhez tartozik:
Osztatlan tanár szak szakdolgozati tárgyak
Felelõs tanszék: BTK tanszékei
Felelõs oktató: Dr. Tassoni Luigi
Leírás:
A hallgató tanulmányait osztatlan mesterképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga az oklevél
megszerzéséhez szükséges ismeretek, készégek és képességek ellenõrzése és értékelése, amelynek során a
hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat megvédésébõl, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekbõl - állhat. Amennyiben a záróvizsga több részbõl áll a részeredményeket is rögzíteni
kell a leckekönyvben.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése, mely a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget
tett
A szakdolgozat elkészitése és benyújtása
A szakdolgozat
Az osztatlan tanárszakokon – a mûvészeti tanárszakok kivételével – a szakdolgozat kredit értéke 8 kredit.
Két osztatlan tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga
részeként megvédeni.
A hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévének kezdetén az arra szolgáló nyomtatványon be kell
jelentenie a választott szakdolgozati témáját. Ezzel információt kap a tanszék, a választott oktató és a
tanulmányi osztály arról, hogy a hallgató mely szakján fogja írni a szakdolgozatát.
Amennyiben a hallgató olyan szakon ír szakdolgozatot, amely szakért a Bölcsészettudományi Kar felelõs, a
hallgatónak legkésõbb a tanulmányai 8. félévében lehetõsége van a szakdolgozati szeminárium felvételére.
Közismereti tanárszakok esetében a szakdolgozat és a portfólió terjedelme (külön-külön) 60-80000 karakter,
amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a bibliográfiát, az illusztráció értékû ábrákat, illetve a
képeket.
A tanári záróvizsga tartalma és az érdemjegy kiszámítása
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A záróvizsga
A záróvizsga legalább három részbõl áll:
a) szakdolgozat bemutatása és védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott
válaszok szisztematikus kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések
megfogalmazásából és a szakdolgozat bemutatásából áll.
b) portfólió védése, amely az elõzetesen a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus
kifejtésébõl, a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a
portfólió bemutatásából áll.
c) komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különbözõ területein elsajátított
tudás integrálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon
történõ felhasználására. Az egyes komplex tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok
témához illeszkedõ, rendszerezett feldolgozására és az iskolai gyakorlatok tapasztalatainak strukturált
elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja a komplex tételhez kapcsolódó mondanivalójának
alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.
A záróvizsga egyes részeinek követelményeit (témakörök, kötelezõ szakirodalom) a PKK határozza meg, és
ezeket a követelményeket a vizsgát megelõzõen legalább 3 hónappal az Egyetem honlapján és a karon
szokásos módon közzé kell tenni.
A szakdolgozatot a hallgató a szaktanszéken védi meg, a szaktanszék által felállított bizottság elõtt. A védésen
jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy legalább az egyik opponensnek.
(4) A portfóliót olyan bizottság elõtt kell megvédeni, melynek tagja legalább egy neveléstudományi szakember
és legalább egy közoktatási képviselõ is. A védésen jelen kell lennie vagy a hallgató konzulensének, vagy
legalább az egyik opponensnek.
A záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi rész-érdemjegyek kerekítés nélküli átlaga adja (két tizedes
jegy megadásával, az egyes részek egyenlõ súllyal történõ figyelembe vételével):
a) a szakdolgozat bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
b) a portfólió bemutatására és védésére kapott érdemjegy,
c) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy,
d) az utolsó két félévben végzett összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat érdemjegye. Ez utóbbi értékelõje a
gyakorlatvezetõ mentor és a gyakorlatvezetõ oktatók (a kísérõ szemináriumok oktatói).
A tanárszakon az oklevél minõsítését a záróvizsga kettõ tizedes jegyig kerekített átlaga adja.
A záróvizsgát záróvizsga - bizottság elõtt kell tenni. A záróvizsga - bizottság legalább 3 tagú, elnökét és a
bizottság külsõ tagját kari javaslat alapján a PKK elnöke kéri fel, és bízza meg. Az elnökön kívül – aki a
tanárképzés pedagógia - pszichológiai eleme valamely tantárgyának vagy a szakmódszertannak legalább
adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktatója, vagy a neveléstudományok tudományterületen tudományos
fokozatot szerzett, s legalább adjunktusi beosztásban foglalkoztatott oktató – a tagok a szakdiszciplínák, a
szakmódszertanok, valamint a gyakorlóiskolák, illetve a partneriskolák gyakorlatvezetõ mentorainak képviselõi,
továbbá tag lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló is. Utóbbiakat a karok delegálják a bizottságokba.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás
átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulás¬szervezésnek – az adott témakörhöz és a
tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedõ – módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetõséget adnak a
jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minõsített, vezetõ oktatója – tagok a
szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsõ bázisiskolák mentortanárainak képviselõi, továbbá tag
lehet a jelölt témavezetõje és a bíráló.

A tantárgy teljesítési feltételei:
A tantárgyban gyûjtendõ összesen: 8kr
Kötelezõen teljesítendõ tárgyelem(ek):
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OSZD2001 (4kr), OSZD2002 (4kr)
Tárgyeleme(i):
OSZD2001 Diplomamunka
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: BTK tanszékei
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szakdolgozat
Várható teljesítési mód: Szakdolgozat (ötfokozatú)
Várható óraszám: hetente 0 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 11. szemeszterében.
OSZD2002 Szakdolgozati konzultáció
A tárgyelem teljesítésével megszerezhetõ kredit: 4kr
Kezelõ tanszék: BTK tanszékei
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 4 kredit összegyûjtése.
A meghirdetett kurzusokra vonatkozó adatok:
Várható kurzustípus: Szeminárium
Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Várható óraszám: szemeszterenként 10 óra
A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
A tárgyelem kurzusainak javasolt felvétele: a képzés 10. szemeszterében.
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