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Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

NAPPALI KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

A

N

K

keleti nyelvek és kultúrák [arab]
(Budapest)(1)

200 000 Ft

6

1<5

A

N

K

keleti nyelvek és kultúrák [kínai]
200 000 Ft
(Budapest)(1)(8)

6

1<5

A

A

A

A

N

N

N

N

K

K

K

K

A

N

K

A

N

K

kommunikáció- és
210 000 Ft
médiatudomány (Budapest)(1)(4)

magyar (Piliscsaba)(11)

nemzetközi tanulmányok
(Budapest)(1)

óvodapedagógus (Esztergom)(1)

óvodapedagógus [nemzetiségi
óvodapedagógus (német)]
(Esztergom)(1)

óvodapedagógus [nemzetiségi
óvodapedagógus (szlovák)]
(Esztergom)(1)

200 000 Ft

210 000 Ft

200 000 Ft

6

6

6

6

Érettségi
vizsgakövetelmények

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

magyar nyelv és irodalom v.
történelem és
BÖLCS
angol v. arab v. francia v.
héber v. japán v. kínai v. latin
nyelv v. német v. olasz v.
orosz v. spanyol v. újgörög
(legalább egyet emelt szinten BÖLCS
kell teljesíteni)

I

I

1 < 10

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

1 < 10

magyar nyelv és irodalom
(E) és
angol v. finn v. francia v. latin
BÖLCS
nyelv v. német v. olasz v.
orosz v. spanyol v.
történelem

I

1<5

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

1 < 10

Alkalmassági (2. típus)
(Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. vizuális kultúra
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(22) v.
egy idegen nyelv(25) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(24)

PED

I

Alkalmassági (2. típus)
(Alk) és
magyar nyelv és irodalom v.
német nemzetiségi nyelv v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom és
biológia v. ének v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. vizuális kultúra
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(22) v.
egy idegen nyelv(25) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(24)

PED

I

PED

I

200 000 Ft

6

1<5

200 000 Ft

6

1<5

Alkalmassági (2. típus)
(Alk) és
magyar nyelv és irodalom v.
szlovák v. szlovák
nemzetiségi nyelv és
irodalom v. szlovák nyelv és
irodalom és

TÁRS

I

biológia v. ének v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. vizuális kultúra
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(22) v.
egy idegen nyelv(25) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(24)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

politikatudományok (Budapest)
(1)

régészet

(Budapest)(1)

szabad bölcsészet(3)

300 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

szlavisztika [orosz] (Budapest)(7) 200 000 Ft

szociálpedagógia (Budapest)(1)

szociológia (Budapest)

tanító (Esztergom)(1)

tanító [nemzetiségi tanító
(német)] (Esztergom)(1)

történelem (Piliscsaba)(1)(2)

225 000 Ft

300 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

6

6

6

6

7

6

8

8

6

1<5

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

1<5

történelem (E) és
angol v. földrajz v. francia v.
latin nyelv v. magyar nyelv
BÖLCS
és irodalom v. német v. olasz
v. orosz v. spanyol

I

1 < 10

magyar nyelv és irodalom v.
történelem és
angol v. francia v. latin nyelv
v. német v. olasz v. orosz v.
spanyol (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

BÖLCS

I

1 < 10

magyar nyelv és irodalom v.
történelem és
angol v. bolgár v. francia v.
horvát v. horvát nemzetiségi
nyelv v. horvát nemzetiségi
nyelv és irodalom v. horvát
nyelv és irodalom v. latin
nyelv v. lengyel v. német v.
német nemzetiségi nyelv v.
olasz v. orosz v. román v.
román nemzetiségi nyelv és
irodalom v. román nyelv és
BÖLCS
irodalom v. spanyol v. szerb
v. szerb nemzetiségi nyelv és
irodalom v. szerb nyelv és
irodalom v. szlovák v. szlovák
nemzetiségi nyelv és
irodalom v. szlovák nyelv és
irodalom v. szlovén
nemzetiségi nyelv v. szlovén
nyelv v. ukrán (legalább
egyet emelt szinten kell
teljesíteni)

I

1<5

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

1<5

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

1 < 10

Alkalmassági (2. típus)
(Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. vizuális kultúra
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(21) v.
egy idegen nyelv(25) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(23)

PED

I

1<5

Alkalmassági (2. típus)
(Alk) és
magyar nyelv és irodalom v.
német nemzetiségi nyelv v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom és
biológia v. ének v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. vizuális kultúra
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(21) v.
egy idegen nyelv(25) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(23)

PED

I

1 < 10

TÁRS

történelem (E) és
angol v. földrajz v. francia v.
latin nyelv v. magyar nyelv
BÖLCS
és irodalom v. német v. olasz
v. orosz v. spanyol

I

I

A

N

K

újlatin nyelvek és kultúrák
[olasz] (Budapest)(1)(13)

200 000 Ft

6

1<5

olasz (E) és
angol v. francia v. latin nyelv
v. magyar nyelv és irodalom
v. német v. orosz v. román v.
román nemzetiségi nyelv és
irodalom v. román nyelv és
irodalom v. spanyol v.
történelem

BÖLCS

I

BÖLCS

I

A

N

K

újlatin nyelvek és kultúrák
[spanyol] (Budapest)(1)(5)

200 000 Ft

6

1<5

spanyol (E) és
angol v. francia v. latin nyelv
v. magyar nyelv és irodalom
v. német v. olasz v. orosz v.
román v. román nemzetiségi
nyelv és irodalom v. román
nyelv és irodalom v.
történelem

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára;
magyartanár]](16)

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
magyar nyelv és irodalom

PED

I

K

osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára; média-,
mozgókép- és
kommunikációtanár]](18)

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
gyakorlati vizsga (Gy)

PED

I

PED

I

O

N

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára; német
nyelv és kultúra tanára]](16)

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
angol és
német v. német nemzetiségi
nyelv v. német nemzetiségi
nyelv és irodalom (legalább
egyet emelt szinten kell
teljesíteni)

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára;
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára]](16)

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
történelem

PED

I

K

osztatlan tanári [10 félév
[hittanár-nevelőtanár; angol
nyelv és kultúra tanára]](19)

1<5

egyházi elbeszélgetés
(Alk) és
pályaalkalmassági (Alk) és
angol (E) és
hittani ismeretek (Í+Sz)

PED

I

K

osztatlan tanári [10 félév
[hittanár-nevelőtanár;
magyartanár]](19)

1<5

egyházi elbeszélgetés
(Alk) és
pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom
(E) és
hittani ismeretek (Í+Sz)

PED

I

1<5

egyházi elbeszélgetés
(Alk) és
pályaalkalmassági (Alk) és
hittani ismeretek (Í+Sz) és
német (E) v. német
nemzetiségi nyelv (E) v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom (E)

PED

I

PED

I

O

O

O

N

N

N

400 000 Ft

400 000 Ft

10

10

K

osztatlan tanári [10 félév
[hittanár-nevelőtanár; német
nyelv és kultúra tanára]](19)

400 000 Ft

10

1<5

egyházi elbeszélgetés
(Alk) és
pályaalkalmassági (Alk) és
történelem (E) és
hittani ismeretek (Í+Sz)

400 000 Ft

10

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
[hittanár-nevelőtanár;
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára]](19)

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár; etikatanár]](18)

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
történelem (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

PED

I

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár; média-,
mozgókép- és
kommunikációtanár]](18)

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom
(E) és
gyakorlati vizsga (Gy)

PED

I

400 000 Ft

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
német (E) v. német
nemzetiségi nyelv (E) v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom (E)

PED

I

400 000 Ft

10

1 < 10

pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
történelem (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

PED

I

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy) és
német (E) v. német
nemzetiségi nyelv (E) v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom (E)

PED

I

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
történelem és
német (E) v. német
nemzetiségi nyelv (E) v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom (E)

PED

I

10

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
történelem (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

PED

I

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár; német nyelv és
kultúra tanára]](16)

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár; történelemtanár
és állampolgári ismeretek
tanára]](16)

K

osztatlan tanári [10 félév [német
nyelv és kultúra tanára; média-,
400 000 Ft
mozgókép- és
(18)
kommunikációtanár]]

osztatlan tanári [10 félév [német
nyelv és kultúra tanára;
400 000 Ft
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára]](16)

O

N

O

N

K

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
[történelemtanár és állampolgári
400 000 Ft
ismeretek tanára; etikatanár]]
(18)

10

O

N

K

osztatlan tanári [10 félév
400 000 Ft
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára; média-,
mozgókép- és
kommunikációtanár]](18)

O

N

K

osztatlan tanári [11 félév [angol
nyelv és kultúra tanára; olasz
nyelv és kultúra tanára]](17)

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

10

1<5

11

1<5

11

11

pályaalkalmassági (Alk) és
történelem (E) és
gyakorlati vizsga (Gy)

PED

I

pályaalkalmassági (Alk) és
angol és
olasz (legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

PED

I

1<5

egyházi elbeszélgetés
(Alk) és
pályaalkalmassági (Alk) és
olasz (E) és
hittani ismeretek (Í+Sz)

PED

I

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
olasz (E)

PED

I

PED

I

PED

I

O

N

K

osztatlan tanári [11 félév
[hittanár-nevelőtanár; olasz
nyelv és kultúra tanára]](20)

O

N

K

osztatlan tanári [11 félév
[magyartanár; olasz nyelv és
kultúra tanára]](17)

11

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
olasz és
német v. német nemzetiségi
nyelv v. német nemzetiségi
nyelv és irodalom (legalább
egyet emelt szinten kell
teljesíteni)

11

1<5

pályaalkalmassági (Alk) és
olasz (E) és
történelem

O

N

K

osztatlan tanári [11 félév [német
nyelv és kultúra tanára; olasz
400 000 Ft
nyelv és kultúra tanára]](17)

O

N

K

osztatlan tanári [11 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára; olasz nyelv és 400 000 Ft
kultúra tanára]](17)

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

A

A

L

L

K

K

germanisztika [német]
(Budapest)(1)(6)(14)(15)

kommunikáció- és
médiatudomány (Budapest)(1)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

200 000 Ft

200 000 Ft

6

6

Kapacitás
min. < max.

L

K

A

L

K

A

L

K

magyar (Budapest)(12)(15)

óvodapedagógus (Esztergom)(1)

200 000 Ft

6

1<5

BÖLCS

I

1 < 10

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

1 < 10

magyar nyelv és irodalom
(E) és
angol v. finn v. francia v. latin
BÖLCS
nyelv v. német v. olasz v.
orosz v. spanyol v.
történelem

I

Alkalmassági (2. típus)
(Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. vizuális kultúra
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(22) v.
egy idegen nyelv(25) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(24)

I

200 000 Ft

6

1 < 10

szlavisztika [orosz] (Budapest)(7) 200 000 Ft

6

1 < 10

(15)

(15)

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

német (E) v. német
nemzetiségi nyelv (E) v.
német nemzetiségi nyelv és
irodalom (E) és
angol v. francia v. holland v.
latin nyelv v. magyar nyelv
és irodalom v. olasz v. orosz
v. spanyol v. történelem

(10)(15)

A

Érettségi
vizsgakövetelmények

PED

magyar nyelv és irodalom v. BÖLCS
történelem és
angol v. bolgár v. francia v.
horvát v. horvát nemzetiségi
nyelv v. horvát nemzetiségi
nyelv és irodalom v. horvát
nyelv és irodalom v. latin
nyelv v. lengyel v. német v.
német nemzetiségi nyelv v.
olasz v. orosz v. román v.
román nemzetiségi nyelv és
irodalom v. román nyelv és
irodalom v. spanyol v. szerb
v. szerb nemzetiségi nyelv és
irodalom v. szerb nyelv és
irodalom v. szlovák v. szlovák
nemzetiségi nyelv és
irodalom v. szlovák nyelv és
irodalom v. szlovén
nemzetiségi nyelv v. szlovén
nyelv v. ukrán (legalább

I

egyet emelt szinten kell
teljesíteni)

A

A

L

L

K

K

szociálpedagógia (Budapest)(1)
(15)

történelem

(Budapest)(1)(9)(15)

200 000 Ft

200 000 Ft

7

1<5

6

1 < 10

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(25) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

történelem (E) és
angol v. földrajz v. francia v.
latin nyelv v. magyar nyelv
BÖLCS
és irodalom v. német v. olasz
v. orosz v. spanyol

I

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: egyháztörténet, koraújkor-jelenkortörténeti, ókor-középkortörténeti.
(3) Választható specializációk: elméleti nyelvészet, esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet.
(4) Választható specializációk: film és videó tanulmányok, közkapcsolatok, újságírás/nyomtatott és elektronikus média.
(5) Választható specializáció: fordítás és interkulturális kapcsolatok.
(6) Választható specializáció: Germanisztika.
(7) Választható specializáció: interkulturális kommunikáció.
(8) Választható specializáció: kínai tolmács- és fordítóképzés.
(9) Választható specializációk: koraújkor-jelenkortörténeti, ókor-középkortörténeti.
(10) Választható specializációk: közkapcsolatok, multimédia.
(11) Választható specializációk: magyar irodalom, nyelvelmélet és nyelvhasználat.
(12) Választható specializációk: magyar nyelvészet, modern magyar irodalom, régi és klasszikus magyar irodalom.
(13) Választható specializáció: olasz-magyar kapcsolatok.
(14) Az érettségi követelményeknél egy nyelv csak egyszer választható.
(15) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:hetente péntek délután valamint szombat egész nap.
(16) Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség.

(17) Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a második felén 5+1 éves tanárképzés folyik.
(18) Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a második felén 4+1 éves tanárképzés folyik.
(19) Az intézményben a szakpár első felén 4+1 éves tanárképzés folyik, a másik felén szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség is.
(20) Az intézményben a szakpár első felén 4+1 éléves, a másik felén 5+1 éves tanárképzés folyik.
(21) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos

színész ismeretek, informatika ismeretek, jazz-zenész ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek,
pedagógia ismeretek, szociális ismeretek, táncos ismeretek.

(22) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos

színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek, pedagógia ismeretek,
szociális ismeretek, táncos ismeretek.
(23) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek, informatikai alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális

alapismeretek.

(24) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek.
(25) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Pót kiegészítés
A hittanár-nevelőtanár valamint a média- mozgókép- és kommunikációtanár tanári szakpárra kért felvételi dokumentumokat kérjük, hogy 2019. augusztus 7ig küldjék el a felveteli@btk.ppke.hu e-mail címre.
Az osztatlan tanárképzésen szükséges motivációs levelet kérjük, hogy 2019. augusztus 7-ig töltsék fel az e-felvételi felületére.
Azon jelentkezők, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban sikeres (elő)alkalmassági vizsgát tettek, a pótfelvételi eljárásban mentesülnek az
alkalmassági vizsga letétele alól, amennyiben az erről szóló igazolást 2019. augusztus 7-ig az e-felvételi felületére feltöltik.
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató A benyújtandó dokumentumokról
c. fejezetében.
Szak

Képz.
szint

Munkarend

Dokumentumok
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány,
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények,
középiskolai bizonyítvány

minden alap, osztatlan képzés

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
óvodapedagógus (Esztergom)
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L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez

óvodapedagógus (Esztergom)
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N

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]
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óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)]
(Esztergom)

A
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tanító (Esztergom)
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tanító [nemzetiségi tanító (német)] (Esztergom)
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germanisztika [német] (Budapest)
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keleti nyelvek és kultúrák [arab] (Budapest)
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keleti nyelvek és kultúrák [kínai] (Budapest)
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kommunikáció- és médiatudomány (Budapest)

A

L

kommunikáció- és médiatudomány (Budapest)
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magyar (Budapest)
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magyar (Piliscsaba)
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nemzetközi tanulmányok (Budapest)
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politikatudományok (Budapest)
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régészet (Budapest)

A
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szabad bölcsészet

A
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szlavisztika [orosz] (Budapest)

A
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szlavisztika [orosz] (Budapest)
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szociálpedagógia (Budapest)
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szociálpedagógia (Budapest)
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szociológia (Budapest)
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történelem (Budapest)

A
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történelem (Piliscsaba)

A
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újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] (Budapest)

A

N

újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] (Budapest)
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osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, mozgóképés kommunikációtanár]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára; média-, mozgókép- és
kommunikációtanár]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;
magyartanár]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;
német nyelv és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; angol nyelv
és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár;
magyartanár]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; német nyelv
és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár;
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; etikatanár]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és
kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára;
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára; etikatanár]]

O

N

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára;
olasz nyelv és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; olasz nyelv
és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; olasz nyelv és
kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra tanára;
olasz nyelv és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára;
média-, mozgókép- és kommunikációtanár]]

O

N

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára;
média-, mozgókép- és kommunikációtanár]]

O

N

kapcsolódó dokumentumok: előalkalmassági vizsgáról
szóló igazolás, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés
igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés
igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló
dokumentum

