
Kreditátvitelhez segédlet 

 

A következő táblázatok csak azoknak nyújtanak segítséget, akik bolognai 
mesterszakon szereznek most tanári szakképzettséget, és van pedagógia-
pszichológia tanulmányi kötelezettségük, és az SZTE-n már teljesítettek 
pedagógiai és pszichológiai tárgyakat a nem bolognai képzésben. A táblázatok a 
kurzusleírások alapján mutatják, hogy számukra mely bolognai tárgyakra mely 
régiek megléte esetén lehet kreditátvitelt kérni és kapni. 
 
Aki 1997 előtt vagy aki más intézményben teljesített ilyen tárgyakat, annak a 
kreditátviteli lehetőségeiről nem tudunk ilyen módón előre nyilatkozni. Aki 
1997 előtt teljesített tanári mesterség kurzust, valószínűleg nem a kívánt 
tartalmakat tanulta (a témák egyezhetnek, de az előadások és az olvasmányok 
tartalma valószínűleg nem egyezik). Aki más intézményben végzett tanári 
mesterség kurzusokat, annak az esetében a kreditátvitel előtt nem tudunk az 
esélyekről nyilatkozni, a kérvény elbírálása során vetjük össze a kurzusleírás 
alapján a teljesített és az előírt tartalmakat. 
 
Minden esetben a kreditátvitel kritériuma a teljesített és az előírt tartalmak 
legalább 75%-os egyezése. 
 
 

A nem bolognai rendszerben 1997 után az SZTE-n elvégzett tanári mesterség 
tantárgyak és a bolognai tanári előkészítő modul átfedései (BTM, BTML) 
 
Kód kredit Tantárgy/tantárgyelem TM tantárgyelem kredit Kód 

  
BTM013 2 Az iskola és az iskoláztatás 

változásai 
A nevelés elméleti és történeti 
alapjai 

2 TM021 

BTM014 2 Pedagógiai megfigyelések  
előfeltétel: BTM011 

Neveléselmélet szeminárium és 
Oktatáselmélet szeminárium 
együtt fedik le 

1+1 TM025 
TM026 

BTM021 2 A nevelés-oktatás tudományos 
alapjai 

Nincs megfelelője -- -- 

BTM022 2 A gyermek fejlődése és 
megismerése 

Fejlődéslélektan előadás 2 TM012 

BTM031 2 A tanári munka pszichológiai 
alapkérdései 

Bevezetés a pszichológiába 2 TM011 

BTM032 2 A hatékony tanári kommunikáció  
előfeltétel: BTM021 

Nincs megfelelője -- -- 

BTM033 2 Információs-kommunikációs 
technológiák 
előfeltétel: BTM022 

Hasonló tematikájú tanárképző 
speciálkollégium 

2 TM030 

 



Bolognai tanári mesterszakos kurzusoknak megfeleltethető nem bolognai 
tanári mesterség pedagógia kurzusok (MTM, MTML) 
Kód 
vége 

kredit Bolognai MTM tantárgyelem  Nem bolognai TM kredit kód 

011 2 A tanítás-tanulás fejlődéslélektani 
alapjai 

Ea Nincs megfelelője -- -- 

012 2 A szocializáció, a társas környezet 
pszichológiája 

Ea Szociálpszichológia előadás 2 TM013 

013 2 A tanulók és tanulócsoportok 
megismerése 

Gy Nincs megfelelője -- -- 

111 2 Kommunikáció és konfliktuskezelés az 
iskolában 

Gy Nincs megfelelője -- -- 

021 2 A nevelés céljai, feladatai Ea Neveléselmélet előadás és 
szeminárium 

2+1 TM022 és 
TM025 

022 2 A hatékony nevelés-oktatás feltételei Gy Pedagógiai gyakorlat, 
általános szempontú 

hospitálás 

2 TM027 

031 2 Család és iskola Gy Nincs megfelelője -- -- 
041 2 A tanulás, tudás elméleti alapjai Ea Oktatáselmélet előadás és 

oktatáselmélet szeminárium 
és  

Kognitív képességfejlesztés 
tárgyú speciálkollégium 

2+1+1 TM023 és 
TM026 és 

TM030 

042 2 Az oktatás szervezeti keretei, stratégiái, 
módszerei 

Ea Nincs megfelelője -- -- 

051 2 Készség- és képességfejlesztés 
(vagy ezt, vagy a …052 gyakorlatot kell 
teljesíteni) 

Gy Kognitív képességfejlesztés 
tárgyú speciálkollégium 

1 TM030 

052 2 IKT az oktatásban Gy IKT az oktatásban tárgyú 
speciálkollégium 

1 TM030 

061 2  Tantervelmélet és pedagógiai értékelés Ea Tantervelmélet és 
Pedagógiai értékelés 

speciálkollégium 

1+1 TM030 
vagy 

XP0010 
062 2 Tantervfejlesztés  Gy Nincs megfelelője -- -- 
063 2 Pedagógiai értékelés Gy Nincs megfelelője -- -- 

071 
 

2 Egyenlőtlenségek és méltányosság az 
oktatásban 

Gy A „Hátrányos helyzetű 
diákok mentorálása” című, a 
mentorprogramhoz tartozó 

kurzus 

 Csak a 
megadott 

kurzus 
TM030 

vagy 
XP0010 
kódon 

072 2 Sajátos nevelési igények, iskolai 
integráció 

Gy Nincs megfelelője -- -- 

081 2 A nevelés-oktatás története és 
intézményei 

Ea Nincs megfelelője -- -- 

091 2 Az iskola a társadalomban Ea Az oktatás társadalmi és 
szervezeti keretei 

-- TM024 

101 2 Tanári szerep, tanári mesterség Ea Nincs megfelelője -- -- 

121 2 Szabadon választható – 2kr Gy Tanárképző speciális 
kollégium 

2 TM030 v. 
XP0010 

122 1 Szabadon választható – 1kr Gy Tanárképző speciális 
kollégium 

1 TM030 v. 
XP0010 
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