Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

Tisztelt Felvételizőnk!

Kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam Önt az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kar Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja (ÓE KVK-TMPK) MA mérnöktanári szakára –
keresztféléves felvételi eljárással - történő beiskolázás lehetőségéről.
Az új tanári képesítési követelményeken alapuló képzési programjaink, elsősorban az ágazati oktatás
szakmódszertani felkészültségére és a tanári szerepeket fejlesztő iskolai gyakorlatokra helyezi a
hangsúlyt. Köznevelési vagy felnőttképzési munkatapasztalatot be lehet számítani egy gyakorlati
félévként, ezzel a képzési idő csökkenthető. Ennek megfelelően a képzési idő alapesetben 4 vagy 3
félév.
Felvételi követelmény:


Specializációnak megfelelő BSc/MSc diploma vagy a 1993. évi Ftv. szerinti specializációnak
megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség.

További, új belépési lehetőségek a mérnöktanárképzésbe:




BSc. műszaki szakoktató végzettségre alapozva, 4 féléves képzési idővel;
meglévő mérnöktanári diploma esetében, szakirányváltással, négy féléves képzési idővel, új
specializáción is megszerezhető a mérnöktanári diploma;
korábbi főiskolai vagy egyetemi un. műszaki tanári diploma birtokában, két féléves képzési
idővel MA mérnöktanári diploma megszerzése.

A szakon választható specializációk megnevezése:







gépészet-mechatronikai specializáció
polgári és biztonságvédelmi specializáció
elektrotechnika-elektronikai specializáció
mérnöktanár informatikai specializáció
mérnöktanár műszaki-gazdasági specializáció
mérnöktanár könnyűipari specializáció

FELVI információk
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK
HATÁRIDEJE: 2020. NOVEMBER 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi
keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)
Nappali képzések
Képz. Munka- Fin.
Önköltség Képz. idő Kapacitás
Személyes megjelenést
szint rend forma
Meghirdetett képzés
(félév)
(félév) min. < max.
igénylő vizsgaformák
M
N
A tanári [4 félév [mérnöktanár]] támogatott
4
5 < 25
felvételi elbeszélgetés (Sz)
M
N
K tanári [4 félév [mérnöktanár]] 400 000 Ft
4
5 < 10
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Részidős képzések
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma
Meghirdetett képzés
M
L
A tanári [4 félév [mérnöktanár]]
M
L
K tanári [4 félév [mérnöktanár]]

Önköltség Képz. idő Kapacitás
Személyes megjelenést
(félév)
(félév) min. < max.
igénylő vizsgaformák
támogatott
4
5 < 25
felvételi elbeszélgetés (Sz)
400 000 Ft
4
5 < 10

Képz.
terület
PED
PED

(Az ÓE KVK-TMPK, 2021. februári indítással, várhatóan ismételten meghirdeti a 4 féléves,
szakirányú továbbképzési szakjait is.)
Az intézményünkben választott továbbtanulás/továbbképzés előnyei
1. Államilag finanszírozott képzésben történő részvétel lehetősége az MA mérnöktanár szakon
(levelező tagozaton is).
2. A pedagógus pálya-előmenetelhez szükséges pedagógus szakvizsgával járó végzettség
szerezhető vagy a vállalati felnőttképzésben hasznosítható szerepekre felkészítő (mentorálás,
duális képzés, vállalati felnőttképzés) programokba lehet bekapcsolódni.
3. A pedagógus továbbképzési programok harmonizációja biztosítja, hogy újabb
továbbképzésben, a pedagógus szakvizsga rész kreditbeszámítása folytán, két félévre
csökken a képzési idő.
4. Más felsőoktatási intézmények továbbképzési díjaihoz képest, alacsonyabb költségtérítési
díjakat érvényesítünk a szakirányú továbbképzési programok esetében.
5. Gyakorlatorientált jelenléti képzés, továbbá az önálló és személyre szabott tanulás elektronikus
támogatása (online oktatás), a legtöbb kurzushoz kapcsolódóan.
6. Jól tervezhető továbbképzési időpontok.
7. Közlekedési szempontból jól megközelíthető, stabil képzési helyszín.
8. Keresztféléves képzésben való részvétel vagy visszakapcsolódás lehetősége (utóbbi, passzív
félév esetén).
9. Köznevelési-, felnőttképzési munkatapasztalat beszámítása (egy félévvel) a négy féléves
MA mérnöktanári képzésben.
Részletesebb információkért látogasson el honlapunkra: www.tmpk.uni-obuda.hu, továbbá tisztelettel
arra kérjük Önt, hogy érdeklődő, érintett munkatársaival is ossza meg ezeket a képzési lehetőségeket!
Segítő együttműködését megköszönve!
Üdvözlettel:
Dr. Makó Ferenc
mb. főigazgató
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