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Többen tettek fel kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet.jelentkezni, ha valaki az idén ősztől 

induló új, osztatlan tanárképzésben szeretne fizikatanári diplomát szerezni. Az alábbi összefoglaló 

alapján mindenki tájékoztatni tudja az érdeklődő tanítványait és ismerőseit.

A felvi.hu oldal szakkeresőjében, a következő linken: http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek ezeket a 

beállításokat kell választani:

 

 

Képzés típus: osztatlan mesterképzés

Szaknév: fizikatanár

Intézmény (a legördülő menüből ki kell választani az adott felsőoktatási intézményt)

Kar: Az ELTE esetében ebben az évben (átmenetileg) még a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hirdeti meg a TTK-

s tanárszakokat is

Munkarend: nappali

 

A Keresés-re kattintva feljönnek a szakpárok, amelyekben a fizikatanári szak szerepel. (Mivel az ELTE vállalta,

hogy igény esetén minden lehetséges párosításban indítja  a  tanárszakokat,  itt  érdemes a 100 találat/oldal-t

beállítani a legördülő menüben.) 

Itt jön a csel, mert 10 féléves (4 év+1 év összefüggő tanítási gyakorlat) képzések vannak meghirdetve. Az ezzel

szerzett diplomával általános iskolában és érettségit nem adó szakképzésben lehet majd tanítani. A 12 féléves

(5+1) éves tanárszakokat azzal az indoklással nem hirdették meg idén (az egész országban!), mert a 4+1 és az

5+1 éves képzések első 3 éve azonos, és majd csak a 3. év végén kell eldönteniük a hallgatóknak, hogy melyik

szakjukból melyik típusú képzésben akarják folytatni a tanulmányaikat. (Lehet olyat is választani majd, hogy az

egyikből  általános  iskolai,  a  másikból  középiskolai  tanári  diplomát  szerez  az  illető,  ha  ezt  gondolná

megfelelőnek... Ezek lesznek az ún. 11 féléves képzések.)  

Tehát jelenleg a 10 féléves képzések közül  ki  kell  választani  a kívánt szakpárt,  és annak a nevére kattintva

jelennek meg az ezzel kapcsolatban tudható adatok (pl. a szakpárra megadott kapacitásszám). A kapacitásszám

betöltéséig minden, min. 240 pontot elért diákot föl kell venni. és az egyes szakpárok kapacitásszámai között egy

intézményen belül átcsoportosítás lehetséges. (Pl. Ha senki nem jelentkezik a fizikatanár-szlovén nemzetiségi

nyelv tanára szakpárra, de a biol.-kém.-re többen jelentkeznek jó pontszámmal, mint a megadott kapacitásszám,

akkor az üresen maradt hely/helyek oda kerülhetnek, ahol szükség van rá/rájuk.) 

Az  alkalmassági  vizsgáról  minden intézmény  saját  maga döntheti  el,  hogy  milyen  legyen.  Például  az  ELTE

esetében előreláthatólag 1,5 óra alatt  kell  majd leírni,  hogy miért szeretne tanár lenni az illető (a motivációs

levélhez hasonlóan). 

https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=hirek_all
http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
https://fizika.elte.hu/hu/printable.php?page=hir&id=127
http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek


Kormányhatározatban van rögzítve, hogy az ún. hiány tanári szakpárokon (mint pl. kém.-fiz.) tanuló hallgatók

jelentős ösztöndíjra számíthatnak. Különböző összegek voltak hallhatók/olvashatók, a 10 hónapon át havi 50-60-

75 ezer Ft-os sávban.  

Dr. Szalay Luca, Kémiai Intézet írása nyomán.
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