
HOGYAN LEHET OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN SZAKOT VÁLTANI, 
ALAPKÉPZÉSRŐL OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE BELÉPNI, VAGY 
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBŐL ALAPSZAKRA KILÉPNI? 

Az osztatlan tanárképzésben a hallgató számára az alábbi változtatási lehetőségek biztosítottak: 

1. A szakpár egyik tanárszakjának megváltoztatása. – A kétszakos osztatlan 

tanárképzésben a hallgató a második lezárt félév végén kérelmezheti egyik 

tanárszakjának megváltoztatását az aktuális felvételi eljárásban meghirdetett tanári 

szakok közül, amennyiben a választott szak előírt felvételi vizsgakövetelményeit 

teljesítette. Az első tanárszakot kizárólag elsőre, a második tanárszakot elsőre vagy 

másodikra is cserélheti. 

2. Átvételi kérelem az egyik tanárszak szerinti alapképzési szakra. – A hallgató 

átvételi kérelmet adhat be az adott szakterület alapképzési szakjára abban az esetben, ha 

a választott alapszaknak megfelelő tanári szak szakterületi (szakos) kreditjeiből 

legalább 60 kreditet teljesített. 

3. Átvételi kérelem az alapképzés szerinti osztatlan kétszakos tanárszakra. – Átvételi 

kérelmet az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan tanárszakra abban az esetben 

adhat be a hallgató, ha két lezárt félév után az adott szak legalább 45 kreditjét 

teljesítette és átlagban legalább 4.00 ösztöndíjindexet ért el. A teljesített krediteknek 

az új képzésbe való beszámíthatóságát a kreditellenőrzési bizottság dönti el. Az átvétel 

előfeltétele, hogy a felvenni kívánt tanári szak az aktuális felvételi eljárásban 

meghirdetésre került, továbbá, hogy a hallgató az aktuális felvételi eljárásban rögzített 

követelményeknek eleget tett (pl. emelt szintű érettségi, alkalmassági vizsga, 

nyelvvizsga).  

A kérelmeket a választott szaknak megfelelő kar tanulmányi osztályára kell benyújtani, döntést 

a dékán által átruházott hatáskörben az oktatási dékánhelyettes hoz, a választott szaknak 

megfelelő intézetigazgató/tanszékvezető véleményének figyelembe vételével. A hallgató a 

szakváltás engedélyezését követően tanulmányait az új szakjának megfelelő karon folytatja, a 

szakváltást követő tanévre kiadott oklevél-követelmények alapján. 

A szakváltoztatás a képzés során kizárólag egy alkalommal engedélyezhető. Második 

szakváltoztatás kizárólag külső (országos) felvételi eljárás következtében lehetséges. 

A szakváltás kérelmének beadási határideje az adott tanév tavaszi félévében július 15. 

A kérelmek a Tanárképzési Központ honlapjáról tölthetők le, beadni viszont a kari Tanulmányi 

Osztályra kell. A döntést a kar dékánja/oktatási dékánhelyettese hozza meg. 

 


