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A DE Bölcsészettudományi Kar 2023A felvételi eljárásban 

meghirdetett szakirányú továbbképzései 
 

Kar elérhetősége: 

      

Cím:  4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Postacím:  DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 

Telefonszám:  (52) 512-900/62239 

Fax:  (52) 412-336 

E-mail:  kustar.katalin@arts.unideb.hu 

Web:  http://btk.unideb.hu 
 

 

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK: 

- alkalmazott muzeológia (képzési hely: Szentendre) 

- angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító 

- angol-magyar társadalomtudományi szakfordító 

- fejlesztéspolitikai szakreferens 

- gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő  

- információs- és kommunikációs technológiák (IKT) 

- közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga 

- magyar értéktár 

- magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus 

- magyar nemzeti örökség 

- mentálhigiéné 

- pedagógus szakvizsga (etika; mentálhigiéné; mérés-értékelés; tehetségfejlesztés, tehetséggondozás) 

- rendszerszemléletű coaching  

- sport szakújságíró 

- színházi író és dramaturgiai asszisztens (képzési hely: Szolnok) 

A szakirányú továbbképzéseket részletesen lásd lentebb! 
 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. AUGUSZTUS 20. 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól 

letöltött 

1. szakvizsgás jelentkezés esetén a pedagógus szakvizsgára vonatkozó 

2. egyéb szakirányú továbbképzés esetén a szakirányú továbbképzési szakokra  

vonatkozó jelentkezési lappal lehet.  

A jelentkezési anyagot a kért mellékletekkel együtt kétféle módon juttathatja el a karra: 

 

1. 2023. július 31-ig postázhatja, vagy leadhatja személyesen a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi 

Osztályán (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 330. iroda) vagy 

 

2. 2023. augusztus 1-20. között a Tanulmányi Osztály szabadságok miatt zárva tart, ezért papír 

alapon postázza (ne email-ben küldje!) az alábbi levelezési címre: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 

400.! 

Kérjük, ne adjon le jelentkezési lapot az intézetekben, tanszékeken, Tanárképzési Központban! 
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Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L alkalmazott muzeológia 249.000 Ft 2 10 < 40 hetente 

péntek-

szombat 

Szentendre 

(Skanzen) 

BÖLCS 

Részvétel feltétele: bölcsészettudomány, társadalomtudomány vagy természettudomány képzési területen 

szerzett alapszakos (BA/BSc) vagy főiskolai oklevél. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: múzeumi szakreferens 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kavecsánszki Máté / Dr. Keményfi Róbert 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

tel/fax: +36 (52) 512-900/22410; +36 (52) 512-958 

email: kavecsanszki.mate@arts.unideb.hu  

honlap: http://btk.unideb.hu 

 
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk: A képzés a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Muzeológiai 

Tanulmányok Kihelyezett Tanszékén, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban valósul meg.  

A képzés célcsoportját azok a szakemberek és (alapszakon) frissen végzett diplomások adják, akiknek 

középtávú céljuk közgyűjteményben dolgozni, múzeumi munkát végezni. A szak olyan szakembereket 

kíván képezni, akik képesek a muzeológia, a gyűjteményezés, a kiállítások, kurátori munka, múzeumi 

ismeretátadás területén komplex – többek között történeti, társadalmi, kulturális és filozófiai – 

összefüggések feltárására és elemzésére, és ezek hangsúlyozottan gyakorlati, alkalmazott megvalósítására. 

A muzeológia szakirányú továbbképzés alkalmat ad arra, hogy a szaktudomány elméleti ismeretanyagát ki 

lehessen egészíteni a gyakorlati tudnivalókkal, alkalmazott ismeretekkel. 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás – 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

N angol-magyar 

bölcsészettudományi 

szakfordító 

130 000 Ft 4 5 < 30 naponta 

(hétfő-péntek) 

Debrecen BÖLCS 

 

Részvétel feltétele: bölcsészettudomány képzési területen szerzett BA vagy főiskolai oklevél, és legalább 

középfokú angol C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű érettségi 

eredménnyel igazolt nyelvtudás ismerete. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol-magyar bölcsészettudományi 

szakfordító 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Hajdufi Orsolya / Dr. Pete László  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

tel/fax: (52) 512-926, (52) 512-900/62080  

email: hajdufi.orsolya@arts.unideb.hu  

honlap: http://btk.unideb.hu 

 
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk: A kar a szakfordítói képzést bölcsészettudományi képzési területen belüli szakot 

végzetteknek biztosítja. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési 

követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű szakirodalmát az 

eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről 

magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek 

legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására 

és idegen nyelven felsőfokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

N angol-magyar 

társadalomtudományi 

szakfordító 

130 000 Ft 4 5 < 30 naponta 

(hétfő-

péntek) 

Debrecen TÁRS 

 

Részvétel feltétele: Társadalomtudomány képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai 

szintű képzésben) szerzett oklevél, továbbá legalább B2 szintű komplex (korábban középfokú C típusú) 

államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvismeret angol nyelvből.  

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol-magyar társadalomtudományi 

szakfordító 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Hajdufi Orsolya / Dr. Pete László  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

tel/fax: (52) 512-926, (52) 512-900/62080  

email: hajdufi.orsolya@arts.unideb.hu  

honlap: http://btk.unideb.hu 

 
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk:  A kar a szakfordítói képzést társadalomtudományi képzési területen belüli szakot 

végzetteknek biztosítja. A képzés során megszerzett készségek alkalmassá teszik a képzési 

követelményeket sikeresen teljesítő szakembereket, hogy szakmájuk angol nyelvű szakirodalmát az 

eredetivel azonos színvonalon, tartalmilag és stilisztikailag helyesen legyenek képesek fordítani célnyelvről 

magyar nyelvre és magyarról célnyelvre. Emellett a képzés biztosítja, hogy végzett szakembereink képesek 

legyenek felsőfokú színvonalon idegen nyelven írásbeli és szóbeli szakmai jellegű szövegek létrehozására 

és idegen nyelven felsőfokon szakmai és általános nyelvi társalgást folytatni.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L fejlesztéspolitikai 

szakreferens 

130 000 Ft 2 10 < 25 kéthetente 

péntek-

szombat 

Debrecen TÁRS 

 

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzési szakra történő felvétel előfeltétele alapképzési szakon 

szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén: társadalomtudomány, bölcsészettudomány, 

gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, 

pedagógusképzés, informatika, agrár, természettudomány, műszaki. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: fejlesztéspolitikai szakreferens 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Czibere Ibolya  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel/fax: (52) 512-900/22349, (52) 512-900/22118 

email: czibere.ibolya@arts.unideb.hu 

honlap: http://szoctanszek.unideb.hu 

 
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk:  A képzés célterülete a fejlesztési projektek intézményrendszere (a területfejlesztési, 

vidékfejlesztési, településfejlesztési, környezetvédelmi, közigazgatási, szociálpolitika, egészségügy, 

oktatási, média-, sport- és piaci szervezetek), a fejlesztéspolitikában érdekelt vállalkozások, civil 

szerveződések. A képzés célja olyan szakképzettség biztosítása, amely alkalmassá teszi a képzésben 

résztvevőket a projektalapú fejlesztési rendszerekben történő munkavégzésre.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L gyakorlatvezető 

mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

150 000 Ft 4 10 < 30 kéthetente 

péntek-

szombat 

Debrecen PED 

Részvétel feltétele: Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett 

végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus 

(gyakorlatvezető mentortanári szakterületen) 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kocsis Zsófia 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel/fax: (52) 512-900/22660 

email: kocsis.zsofia@arts.unideb.hu 

honlap: http://ni.unideb.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkáltatói igazolás a tanítással eltöltött időszakról.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk:  

A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők 

munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási 

intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken, 

különböző köznevelési intézményekben. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok 

számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során 

keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

pedagógus szakvizsgára vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L információs- és 

kommunikációs 

technológiák (IKT) 

150.000 Ft 2 10 < 40 kéthetente 

péntek-

szombat 

Debrecen TÁRS 

Részvétel feltétele: Társadalomtudomány, pedagógusképzés, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, 

műszaki képzési területen alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: információs és kommunikációs 

technológiák módszertani szakember 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kálai Sándor  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel/fax: +36 (52) 512-900 / 23122 

email: kalai.sandor@arts.unideb.hu  

honlap: http://btk.unideb.hu  

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20. 

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4.  

Egyéb információk: A Média- és Könyvtártudományi Intézet elsősorban a keleti országrész munkavállalói 

és pedagógusai számára a digitális kompetenciaterületekhez (digitális információk keresése, szervezése, 

értékelése; digitális környezetben történő kommunikáció; digitális biztonság; tartalom-előállítás; 

számítógépes környezetben végzett problémamegoldás) igazodva dolgozta ki az információs- és 

kommunikációs technológiákat fejlesztő szakirányú továbbképzését. A képzés célcsoportját elsősorban a 

végzett pedagógusok jelentik, de mindenki jelentkezhet, aki társadalomtudomány, pedagógusképzés, 

bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, műszaki képzési területen alapképzési szakon (korábban 

főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevelet. 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás – 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.  
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő (félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L közoktatási vezető és 

pedagógus-

szakvizsga 

150 000 Ft 4 10 < 30 kéthetente 

péntek-szombat 

Debrecen PED 

 

Részvétel feltétele: a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség 

és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy b) egyetemi/főiskolai 

szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Szűcs Tímea 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel/fax: (52) 512-900/22224 

email: szucs.timea@arts.unideb.hu 

honlap: http://ni.unideb.hu 

 
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint munkáltatói igazolás a pedagógus munkakörben 

eltöltött időszakról.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk:  A végzettek alkalmasak az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-

helyettesi, szakmai munka-közösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői 

munkaköreinek betöltésére, a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok elvégzésére, a pedagógia 

intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai ellátására.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

pedagógus szakvizsgára vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L magyar értéktár 150 000 Ft 4 50 < 70 távoktatási 

rendben 

Debrecen PED 

 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen szerzett alapszakos (BA/BSc) oklevél vagy főiskolai oklevél, 

kivéve: Informatika képzési terület, Orvos- és egészségtudományi képzési terület, Természettudományi 

képzési terület 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: magyar értéktár szakember  

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Forisek Péter / Dr. Bartha Elek  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel/fax: (52) 512-900/ 22246  

email: forisek.peter@arts.unideb.hu 

honlap: http://magyarertektar.unideb.hu 

 
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk:  A távoktatási program célja egy hatékony magyar identitáserősítést, 

magyarságkohéziót szolgáló képzés kialakítása, amely a világ magyarságának ismeretbővítését, 

magyarságtudatának erősítését szolgálja, bemutatva azokat a területeket, amelyeken a magyarság méltót 

alkotott, illetve pozícionálta magát a világtörténelemben, a világ fejlődésében és az innovációban. A képzés 

távoktatási rendszere a http://magyarertektar.unideb.hu oldalon érhető el a Debreceni Egyetemre 

beiratkozott hallgatók számára eduID azonosítóval. 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

pedagógus szakvizsgára vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő (félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L magyar mint idegen 

nyelv szakos 

pedagógus 

160 000 Ft 2 10 < 30 kéthetente 

péntek-

szombat 

Debrecen PED 

 

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az aláb-

bi képzések (vagy az azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén: 

– a pedagógusképzés képzési terület szakjai, 

– szociálpedagógus alapképzési szak, 

– a hitéleti képzési terület következő szakjai: teológia, katolikus teológus, katekétalelkipásztori 

munkatárs, református hittanoktató, buddhista tanító, vaisnava teológia. 

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: magyar mint idegen nyelv szakos 

pedagógus 

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Maticsák Sándor 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

tel/fax: +36 (52) 512-900/22289;  

email: maticsak.sandor@arts.unideb.hu  

honlap: http://btk.unideb.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

 

Egyéb információk:  

A magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzésben olyan magyar mint idegen 

nyelv szakos pedagógus szakképzettséggel rendelkező diplomásokat kívánunk képezni, akik a megszerzett 

ismereteiket magyarországi nyelviskolákban, a határon túli köz- és felnőttoktatásban, a szórványoktatásban 

és a nyugati diaszpóra magyarnyelv-oktatása során hasznosíthatják. A Magyarországon tanuló, 

dolgozó külföldiek, a külhonban magyart tanulók, ill. a szórványmagyarság tanítására folyamatosan 

jelentős igény mutatkozik Magyarországon és a határokon kívül egyaránt. 

A hivatalos lektori munka vállalásának előfeltétele a magyar szakos diploma, emellett nagy előnyt jelent 

a magyar mint idegen nyelv szakos képzettség, akárcsak a magyarországi hungarológiai műhelyekben, 

oktatási intézményekben. Jelenleg Magyarországon nagyon kevesen rendelkeznek magyar mint idegen 

nyelv szakos diplomával, a számukat jelentősen növelni lehetne. 

A DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézetének magasan kvalifikált oktatói, több évtizedes oktatói és 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön. Folyamatos fejlesztéssel és a tantárgyi programok 

korszerűsítésével nemzetközi szintű tudást biztosítanak. 

 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás – 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés helye Képzési 

terület 

L magyar nemzeti 

örökség 

100 000 Ft* 2 10 < 30 hetente 

péntek-

szombat 

Partium 

Keresztény 

Egyetem  

Nagyvárad 

BÖLCS 

 A felvételt követően, 2023 szeptemberében a korábbi tanulmányok átlagai, illetve nyelvvizsgák alapján kérvényezni lehet a 

költségtérítési díj elengedését. 

Részvétel feltétele: Bölcsészettudományi képzési területen szerzett alapszakos (BA/BSc) oklevél vagy 

főiskolai oklevél. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: magyar nemzeti örökség szakember 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Forisek Péter  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

tel/fax: +36 (52) 512-900/22246,  

email: forisek.peter@arts.unideb.hu,  

honlap: https://tortenelem.unideb.hu/hu/magyar-nemzeti-orokseg-szakiranyu-tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20. 

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk: A képzés a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének a Partium 

Keresztény Egyetemen (Nagyvárad) indított képzése, a gyakorlatok helye Nagyvárad, illetve Gyomaendrőd (Endrődi 

Tájház). A gyakorlatok lebonyolítása az egészségügyi vészhelyzettől függően alakul. 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett történeti, művelődéstörténeti, néprajzi és 

műemlékvédelmi ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, környezeti és információs 

rendszerének történeti és holisztikus értelmezésére. Ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek 

megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat, képesek ezeket szervezni, menedzselni, irányítani. 

Ismerik a kultúra modernizációjának elméleti kérdéseit, a kultúra általános működésének sajátosságait, jártasa a 

kultúrpolitika történeti és aktuális kérdéseiben, ismerik a kulturális elemek megőrzésének és 

továbbhagyományozásának technikáit, stratégiáit. 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános felvételi eljárás - 

2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre 

vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi 

Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-

BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.  

mailto:forisek.peter@arts.unideb.hu
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő (félév) 

Irányszám Képzés gyakorisága Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L mentálhigiéné 200 000 Ft 4 30 < 80 előzetesen 

egyeztetett pénteki 

és szombati 

napokon 

Debrecen BÖLCS 

 
Részvétel feltétele: Legalább alapképzési szakon szerzett diploma a következő képzési területeken: agrár, bölcsészettudomány, 

gazdaságtudományok, hittudomány, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és 

katonai tanulmányok, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány 

 
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mentálhigiénés szakember 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Héjja-Nagy Katalin / Dr. Szemán-Nagy Anita  

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (Komlóssy út 45-47.) 

tel/fax: +36 (70) 220-6967 

email: hejja.nagy.katalin@arts.unideb.hu 

honlap: http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene 

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint egyéb végzettségeket igazoló okirat.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk: A felvétel feltétele két írásbeli munka, melyeket a jelentkezési határidőig kérünk elkészíteni a következők 

szerint:  

1. Rövid szakmai önéletrajz/motivációs levél, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen előképzettsége van, 

jelenleg milyen munkakörben dolgozik, mi a szándéka a szakirány elvégzésével, mik a jövőbeli tervei, a képzéssel 

kapcsolatos elképzelései (terjedelme maximum 1 oldal). 

2. Egy választott, mentálhigiéné körébe tartozó téma szakirodalmi feldolgozása (kifejezetten szakirodalmi összefoglalót 

várunk, megfelelő forrás-megjelölésekkel - terjedelme maximum 3-4 oldal).  

Ezeket az írásbeli munkákat nem kell elküldeni a jelentkezési lappal együtt, hanem egy elektronikus felületre kérjük majd 

feltölteni. A feltöltés helyéről és módjáról tájékozódhat a http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene honlapon.  

A szakon végzettek alkalmasak az alkalmazkodási zavarok pszichológiai hátterének, dinamikájának felismerésére; 

mentálhigiénés preventív lépések, beavatkozások megtervezésére és alkalmazására; adott célcsoportot érintő mentálhigiénés 

programok kidolgozására, kivitelezésére, hatékonyságának mérésére, az eredmények értelmezésére (pl. drog prevenciós 

programok, egészségfejlesztés és fenntartás programja, dohányzás elleni programok, munkahelyet, szervezeteket egészségesebbé 

tevő programok).  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános felvételi eljárás - 2023. 

szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött 

jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, 

Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400.  
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L pedagógus 

szakvizsga 

150 000 Ft 4 10 < 80 kéthetente 

péntek-szombat 

Debrecen PED 

Részvétel feltétele: Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, 

gyógypedagógus; b) tanári oklevél. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus 

Kapcsolattartó/szakfelelős:  

Kapcsolattartó: Baráth Ildikó 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  

tel/fax: (52) 512-900/22087,  

email: tanarkepzes@unideb.hu,  

honlap: http://tanarkepzes.unideb.hu 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint munkáltatói igazolás a pedagógus munkakörben eltöltött időszakról.  

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

 

Egyéb információk:  

A Bölcsészettudományi Kar specializációi:  

Mérés-értékelés – érdeklődni lehet: Dr. Buda András, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. tel/fax: (52) 512- 900/22224, e-mail: 

buda.andras@arts.unideb.hu, honlap: http://ni.unideb.hu  

Mentálhigiéné – érdeklődni lehet: Dr. Héjja-Nagy Katalin, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (Komlóssy út 45-47.), tel/fax: 

(70) 220-6967, e-mail: hejja.nagy.katalin@arts.unideb.hu, honlap: http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene 

A felvétel feltétele két írásbeli munka, melyeket a jelentkezési határidőig kérünk elkészíteni a következők szerint:  

1. Rövid szakmai önéletrajz/motivációs levél, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen előképzettsége van, jelenleg 

milyen munkakörben dolgozik, mi a szándéka a szakirány elvégzésével, mik a jövőbeli tervei, a képzéssel kapcsolatos 

elképzelései (terjedelme maximum 1 oldal). 

2. Egy választott, mentálhigiéné körébe tartozó téma szakirodalmi feldolgozása (kifejezetten szakirodalmi összefoglalót 

várunk, megfelelő forrás-megjelölésekkel) (terjedelme maximum 3-4 oldal).  

Ezeket az írásbeli munkákat nem kell elküldeni a jelentkezési lappal együtt, hanem egy elektronikus felületre kérjük majd 
feltölteni. A feltöltés helyéről és módjáról tájékozódhat a http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene honlapon.  

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás – érdeklődni lehet: Czeglédi-Hamza Renáta, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

(Komlóssy út 45-47.), tel/fax: (52) 512-900/22432, e-mail: czegledi.renata@arts.unideb.hu, honlap: 

http://psycho.unideb.hu/tehetseggondozas   

Etika – érdeklődni lehet: Szakályné Lantai Lilla, cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel/fax: (52) 512-900/22573, e-mail: 

lantai.lilla@arts.unideb.hu  

A specializációk indítása létszámfüggő.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános felvételi eljárás - 2023. 

szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a pedagógus szakvizsgára vonatkozó letöltött 

jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, 

Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 

 

 

 

http://psycho.unideb.hu/mentalhigiene
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzés

i idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L Rendszerszemléletű 

coaching 

350 000 Ft 2 10 < 16 félévente  

6 alkalom 

(péntek-szombat 

egész nap) 

Debrecen TÁRS 

 

Részvétel feltétele:  

a) az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzés) valamelyikén szerzett végzettség és 

szakképzettség: pszichológia alapképzési szak, pedagógia alapképzési szak, andragógia alapképzési szak, 

szociológia alapképzési szak, filozófia, politika, gazdaság alapképzési szak, alkalmazott közgazdaságtan 

alapképzési szak, szociális munka alapképzési szak; vagy 

b) orvos- és egészségtudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben ) 

szerzett végzettség és szakképzettség; vagy  

c) bármely műveltségi területű tanári szak valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű 

képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: rendszerszemléletű coach 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Csukonyi Csilla/Molnárné dr. Kovács Judit 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (Komlóssy út 45-47.) 

tel/fax: +36 (70) 252 6850 

email: csukonyi.csilla@arts.unideb.hu 

honlap: http://psycho.unideb.hu/rendszerszemleletu-coach  

Kapcsolattartó a Társképző Intézmény - Dr. Bodó Training részéről: Szalay Fruzsina 

cím: 108  Budapest, Puskin utca 12-14. 

tel/fax:  +36 1 266 2094 

email: szalai.fruzsina@bodo-training.hu 

Társképző intézmény honlapja: http://bodo-training.com 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk:  

A szakon a felvétel feltétele a szóbeli online beszélgetésen való részvétel. A képzés célja a 

rendszerszemléletű coaching és pszichológiai ismeretek magas szintű elméleti és alkalmazásközpontú 

átadása. Ezáltal egy probléma- és megoldásorientált támogatói folyamatot tudnak biztosítani a 

klienseiknek, ahol a változás tartósságát is képesek lesznek biztosítani. A résztvevők egy olyan integratív 

cselekvési modellt sajátítanak el, amely lehetővé teszi számukra a komplex coaching helyzetekben való 

biztos eligazodást, és a képzés során elsajátított metodikai eszköztár szakszerű használatát, ügyfeleik, és 

privát, illetve hivatásbeli környezetük rendszerének pozitív befolyásolását. 

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzés

i idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L Sport szakújságíró 200 000 Ft 2 10 < 20 hetente 

péntek-

szombat 

Debrecen TÁRS 

 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél 

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: sport szakújságíró 

 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Énekes András Előd / Dr. Oláh Szabolcs 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

tel/fax: (52) 512-900/23122  

e-mail: kommed@arts.unideb.hu 

honlap: http://kommunikacio.unideb.hu/ 

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

 

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon 

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

 

Egyéb információk:  

Amit ma a professzionális látványsportokról tudunk, túlnyomórészt a nyomtatott sajtó, az elektronikus 

médiumok és a világháló révén tudjuk. Mind a tömeg, mind a látványsportok összetett társadalmi és 

kulturális funkcióikkal bírnak, olyanokkal, amelyeknek a szakszerű mediálása jóformán minden generáció 

számára jelentőséggel bír. Ez a munka olyan fölkészült szakembereket igényel, akik egyaránt rendelkeznek 

kommunikációs rátermettséggel, médiahasználati rutinnal, valamint sporttörténeti- és elméleti 

fölvértezettséggel. A Debreceni Egyetem szakirányú továbbképzése igyekszik reagálni arra a folyamatra, 

amely során a sport az elmúlt években a magyar nemzetgazdaságban újra kitüntetett szerepre tett szert. 

A képzés elméleti és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmaz. A sporttörténeti és –elméleti, 

médiatudományi, marketing és sajtójogi ismeretek alapozása főként előadások formájában történik, míg a 

szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, a sajtóműfajok elsajátítása szemináriumok keretében. Az 

egyetemi médialabor, rádió- és televízió stúdió ad helyet az elektronikus újságírással foglalkozó gyakorlati 

kurzusoknak, oktatói tapasztalattal rendelkező újságírók vezetésével. A képzés részét képező kötelező 

szakmai gyakorlat sportmédia-szerkesztőségekben és sportegyesületeknél ad módot arra, hogy a hallgatók 

kipróbálják magukat, tapasztalatokat szerezzenek, kapcsolatokat építsenek munkahelyi környezetben.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás - 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 
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Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő (félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L színházi író és 

dramaturgiai 

asszisztens 

250 000 Ft 2 10 < 30 kéthetente 

péntek-szombat 

Szolnok PED 

 

Részvétel feltétele: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, művészet vagy 

pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett 

oklevél. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: színházi író és dramaturgiai asszisztens 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Bódi Katalin 

cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

tel/fax: +36 (52) 512-900/22498;  

email: bodi.katalin@arts.unideb.hu  

honlap: http://btk.unideb.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.  

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 4. 

Egyéb információk: A képzés a Debreceni Egyetem Szolnoki Campusán valósul meg.  

Olyan színházi szakemberek képzése a cél, akik színház- és kultúratudományi szaktudással és kreatív 

alkotói invencióval tudnak szakmai feladatokat megoldani a kortárs színház egyes területein. A szakot 

elvégző hallgatók tájékozottak a dráma- és színházelméletben, képesek a színpadi környezetre átvitt 

szépírói technikák alkalmazására. Szakmai készségeik és kreatív szövegalkotási tudásuk a színházi 

előadások létrehozásában megalapozzák a más szakemberekkel való együttműködést. Az elméleti képzés 

helye a Debreceni Egyetem szolnoki campusa, a gyakorlati képzés a szolnoki Szigligeti Színházban zajlik.  

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2023. évi általános 

felvételi eljárás – 2023. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a 

szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, III. emelet 

330. iroda) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. 

 


