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 és
az új, 6 féléves „BSc Szakoktató/műszaki szakoktató specializáció” szakára – 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: Mérnöktanár szakon
•

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

További, új belépési lehetőségek a mérnöktanári képzésbe:
•
•
•

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-mechatronika 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: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános
felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)
Nappali képzések
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=272&elj=21a&oldal=2&fej=D
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Részidős képzések

Képz. Munka- Fin.
szint rend forma

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Meghirdetett képzés
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Személyes megjelenést
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támogatott

4

5 < 25

M

L

K

tanári [4 félév
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4
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támogatott
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5 < 15
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(Sz)

PED

M

L

K

tanári [2 félév
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felvételi elbeszélgetés
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PED

felvételi elbeszélgetés
(Sz)
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(2 féléves képzésre történő jelentkezésnél, felvételi követelmény a szakon: 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai szintű
szakmai/műszaki tanári végzettség.)

Az intézményünkben választott továbbtanulás/továbbképzés előnyei
1. Államilag finanszírozott képzésben történő részvétel lehetősége az MA mérnöktanár és a
szakoktató 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 miatt, csak két féléves 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.
Felvételi követelmény: BSc Szakoktató/műszaki szakoktató specializáció szakon*
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=272&elj=21a&oldal=2&fej=A
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*) A felvétel alapvető feltételei: érettségi bizonyítvány, a felsőoktatási intézmény érettségi
vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga alapján számít felvételi pontszámot.
A pedagógus-képzési képzési területre átsorolt szakoktató szakon, a képzési idő 2021-től hat félév.
A szakoktató alapképzési szak képzési célja
A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek
az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak
oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a
szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott
szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai,
tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és
szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére,
megszervezésére. Tanulmányaikat a szakmai tanár mesterképzésben folytathatják.
A szakon választható specializáció megnevezése: Műszaki szakoktató.
FELVI információk: AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS
FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi általános
felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Részletesebb információkért látogasson el honlapunkra: www.tmpk.uni-obuda.hu, továbbá tisztelettel
arra kérjük Önt, hogy érdeklődő, érintett hallgatótársaival vagy munkatársaival is ossza meg ezeket a
képzési lehetőségeket!
További információk kérhetők az E-mail: czigler.eva@uni-obuda.hu, Mobil: +36-30/753-3538
elérhetőségeken.
Sikeres felvételi eljárást kívánva és segítő együttműködését megköszönve!
Üdvözlettel:
Dr. Makó Ferenc
mb. főigazgató
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Népszínház utca 8.
www.kvk.uni-obuda.hu

www.tmpk.uni-obuda.hu
Tel.: (06-1) 666-5389 Fax.: (06-1) 666-5491

