
KÉPZÉSI ADATOK: 
 
A felsőoktatási intézmény/kar neve: 

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar - KRE-BTK 
 
A szakirányú továbbképzés neve: 
Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak  
Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítő pedagógus szakvizsga  

 
Munkarend Fin. forma Költségtérítés 

(félév) 
Képzési 

idő 
(félév) 

Irányszám Képzés 
gyakoriság

a 

Képzés 
helye 

Képzési terület 

Levelező Önköltséges 140.000 Ft 4 10 < 30 havonta  
2-3 

alkalommal 

Budapest pedagógusképzés 

 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

- magyarul: szakvizsgázott pedagógus 
- angolul: educational specialist  

 
A felvétel feltétele:  

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, 
csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus vagy 

b) tanári oklevél. 

Képzési idő: 4 félév  
Munkarend: Levelező 
Képzés gyakorisága: az ötórás blokkok péntekenként 14:00 órától 18:00 óráig, a 10 órás blokkok szombatonként 09:00 órától 

18:00 óráig, havonta 2-3 alkalom 
 
Képzés nyelve: magyar 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

Pedagógus szakvizsga birtokában a mentortanári szakirány önálló szakirányú továbbképzésként is elvégezhető: 2 félév alatt, 65 
kredit értékben (55 kredit+10 kredit portfólió).  
Ebben az esetben kérjük csatolni az elvégzett tárgyak tematikáját, indexmásolatot, vagy más igazoló dokumentumot, amely a 
tantárgyak egyezőségét igazolja és a kreditátviteli eljáráshoz szükséges. 
 
Finanszírozási forma: Költségtérítéses 
Költségtérítés (félév): 140.000 Ft/félév 

 
Képzés helyszíne: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. 

 
Minimális létszám: 10 

 
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30. 

Jelentkezés módja: honlapon, elektronikus úton  

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint kézzel írott szakmai önéletrajz, motivációs levél. 

Képzés kezdete: 2019. szeptember 

A képzés szakmai háttere: 

A képzésben résztvevők olyan reflektív és tanácsadói elméletek, valamint módszerek ismeretére tesznek szert, amelyek 
alkalmassá teszik őket a saját szerepértelmezésük kialakítására, pedagógiai szituációk megtervezésére, megvalósítására, 
értékelésére és az önfejlesztés motiválására. 
 
A résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és 
a pályakezdő tanárok eredményes segítése érdekében. Annak támogatása, hogy a legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek 
és módszerek ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakítsák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a 
pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni.  
 

Kapcsolattartók 
 

Tanulmányi ügyintéző: Sasné Simon Edit, simon.edit@kre.hu, (1) 483-2882, 1088 Budapest, Reviczky u. 4. 
TKK Koordinátor: Treier Abigél, treier.abigel@kre.hu, (1) 872-1710, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. 
TKK Ügyintéző: Petro Ágnes Andrea petro.agnes.andrea@kre.hu,(1) 872-1707 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. 
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