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MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK – FELVI információk
Munkarend Szakirányú továbbképzés Önköltség Képzési Irányszám Képzés
Képzés Képzési
neve
(félév) idő (félév)
gyakorisága helye
terület
gyakorlatvezető
L
mentortanár pedagógus- 120 000 Ft
4
15 < 40
hetente
Budapest PED
szakvizsgára felkészítő
Részvétel feltétele: Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett
végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető
(gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

szakképzettség

neve:

szakvizsgázott

pedagógus

Kapcsolattartó/szakfelelős: Czigler Éva, Dr. Makó Ferenc
cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8., tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu, mako.ferencn@tmpk.uni-obuda.hu,
honlap: http://tmpk.uni-obuda.hu/mentortanar_levelezo-tajekoztato.php
Jelentkezési határidő: 2021. január 29.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlatról szóló munkáltatói
igazolás, szakmai önéletrajz.
Képzés kezdete: 2021. február 04.

Egyéb információk: A képzésre a honlapon letölthető jelentkezési lap kitöltésével és postacímünkre való
visszaküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap mellé csatolni kell a szakmai önéletrajzot és az előírt
tanítási gyakorlat igazolását is. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről
értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói
elérhetőségeken lehet kérni. A közoktatási vezetői képzésen vagy a vizsgaelnöki képzésen diplomát szerzett
hallgatóknak lehetőségük van a korábbi tanulmányi eredményeik beszámításával megkezdeni
tanulmányaikat. A levelező képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira hetente, szerdai vagy csütörtöki
napokon 13:30-tól kerül sor.

Munkarend
L

Szakirányú
Önköltség Képzési idő Irányszám
Képzés
Képzés Képzési
továbbképzés neve
(félév)
(félév)
gyakorisága
helye
terület
közoktatási vezető és
pedagógus-szakvizsga 125 000 Ft
4
15 < 25
hetente
Budapest
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: Czigler Éva, Dr. Makó Ferenc
cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8., tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu, mako.ferencn@tmpk.uni-obuda.hu,
honlap: http://tmpk.uni-obuda.hu/kozoktatasi_vezeto-tajekoztato.php
Jelentkezési határidő: 2021. január 29.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlatról szóló munkáltatói
igazolás, szakmai önéletrajz.
Képzés kezdete: 2021. február 04.

Egyéb információk: A képzésre a honlapon letölthető jelentkezési lap kitöltésével és postacímünkre való
visszaküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap mellé csatolni kell a szakmai önéletrajzot és az előírt
tanítási gyakorlat igazolását is. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről
értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói
elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre elsősorban középiskolai pedagógusok jelentkezését várjuk. A
gyakorlatvezető mentortanári képzésen vagy a vizsgaelnöki képzésen diplomát szerzett hallgatóknak
lehetőségük van a korábbi tanulmányi eredményeik beszámításával megkezdeni tanulmányaikat. A levelező
képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira hetente, szerdai vagy csütörtöki napokon 13:30-tól kerül sor.

Munkarend Szakirányú továbbképzés Önköltség Képzési Irányszám
Képzés
Képzés Képzési
neve
(félév) idő (félév)
gyakorisága
helye
terület
vizsgaelnöki feladatokra
L
felkészítő pedagógus 120 000 Ft
4
15 < 25
hetente
Budapest PED
szakvizsga
Részvétel feltétele: a) 2006. előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség, b)
2006. előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevél, illetve 2006. utáni képzési rendszerben tanári
mesterképzési szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel).
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki
szakértő)
Kapcsolattartó/szakfelelős: Czigler Éva, Dr. Makó Ferenc
cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8., tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu, mako.ferencn@tmpk.uni-obuda.hu,
honlap: http://tmpk.uni-obuda.hu/vizsgaelnoki_levelezo-tajekoztato.php
Jelentkezési határidő: 2021. január 29.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlatról szóló munkáltatói
igazolás, szakmai önéletrajz.
Képzés kezdete: 2021. február 04.

Egyéb információk: A képzésre a honlapon letölthető jelentkezési lap kitöltésével és postacímünkre való
visszaküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap mellé csatolni kell a közoktatásban szerzett szakmai
gyakorlat igazolását és a szakmai önéletrajzot is. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további
teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói
elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre elsősorban középiskolai pedagógusok jelentkezését várjuk. A
gyakorlatvezető mentortanári képzésen vagy a közoktatási vezetői képzésen diplomát szerzett hallgatóknak
lehetőségük van a korábbi tanulmányi eredményeik beszámításával megkezdeni tanulmányaikat. A levelező
képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira hetente, szerdai vagy csütörtöki napokon 13:30-tól kerül sor.

Munkarend Szakirányú továbbképzés Önköltség Képzési Irányszám Képzés
Képzés Képzési
neve
(félév) idő (félév)
gyakorisága helye
terület
mérési-értékelési
L
feladatokra és pedagógus 120 000 Ft
4
15 < 25
hetente
Budapest PED
szakvizsgára felkészítő
Részvétel feltétele: a) Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett
szakmai gyakorlat. b) Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai
gyakorlat.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus mérésiértékelési szakterületen
Kapcsolattartó/szakfelelős: Czigler Éva, Dr. Makó Ferenc
cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8., tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu, mako.ferencn@tmpk.uni-obuda.hu,
honlap: http://tmpk.uni-obuda.hu/meres_ertekeles_levelezo-tajekoztato.php
Jelentkezési határidő: 2021. január 29.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlatról szóló munkáltatói
igazolás, szakmai önéletrajz.
Képzés kezdete: 2021. február 04.

Egyéb információk: A képzésre a honlapon letölthető jelentkezési lap kitöltésével és postacímünkre való
visszaküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap mellé csatolni kell a közoktatásban szerzett tanítási
gyakorlat igazolását és a szakmai önéletrajzot is. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további
teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói
elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre elsősorban középiskolai pedagógusok jelentkezését várjuk. A
közoktatási vezetői képzésen, a gyakorlatvezető mentortanári képzésen vagy a vizsgaelnöki képzésen
diplomát szerzett hallgatóknak lehetőségük van a korábbi tanulmányi eredményeik beszámításával
megkezdeni tanulmányaikat. A képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira hetente, szerdai vagy
csütörtöki napokon 13:30-tól kerül sor.

Munkarend Szakirányú továbbképzés Önköltség Képzési Irányszám Képzés
Képzés Képzési
neve
(félév) idő (félév)
gyakorisága helye
terület
pályaorientáció
L
szakterületen pedagógus- 120 000 Ft
4
15 < 40
hetente
Budapest PED
szakvizsgára felkészítő
Részvétel feltétele: Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető
(pályaorientáció szakterületen)

szakképzettség

neve:

szakvizsgázott

pedagógus

Kapcsolattartó/szakfelelős: Czigler Éva, Dr. Makó Ferenc
cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8., tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu, mako.ferencn@tmpk.uni-obuda.hu,
honlap: http://tmpk.uni-obuda.hu/palyaorientacio_levelezo-tajekoztato.php
Jelentkezési határidő: 2021. január 29.
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlatról szóló munkáltatói
igazolás, szakmai önéletrajz.
Képzés kezdete: 2021. február 04.

Egyéb információk: A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint
legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.
A képzésre a honlapon letölthető jelentkezési lap kitöltésével és postacímünkre való visszaküldésével lehet
jelentkezni. A jelentkezési lap mellé csatolni kell a szakmai önéletrajzot. A jelentkezőket – a jelentkezési
határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a
megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A közoktatási vezetői képzésen, a gyakorlatvezető
mentortanári képzésen vagy a vizsgaelnöki képzésen diplomát szerzett hallgatóknak lehetőségük van a
korábbi tanulmányi eredményeik beszámításával megkezdeni tanulmányaikat. A levelező képzésben a
hallgatók kontakt-foglalkozásaira hetente, szerdai vagy csütörtöki napokon 13:30-tól kerül sor.

