
NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERSZAK 
AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI 
A neveléstudományi mesterszak képzési ideje 4 félév. A szak nappali vagy levelező, 

valamint államilag finanszírozott vagy költségtérítéses formában végezhető el.  
A nappali és a levelező képzés egyformán 120 kredites. (A kredit a Felsőoktatási 

törvény által is definiált, a felsőoktatásban világszerte használt mértékegység; 1 kredit = 30 
diák munkaóra.) A két képzés között a kontaktórák (vagyis tantermi órák) számában van 
különbség, a tananyagban és a követelményekben nincs. Ez azt jelenti, hogy a levelező 
képzésben nagyobb szerepe van a diákok önálló munkavégzésének és felkészülésének. A 
nappalisok órái a munkanapok során elosztva, a levelezőké nagyjából kéthetente, péntek-
szombati napokon tömbösítve szerepelnek az órarendjükben. A választott képzést 
(nappali/levelező; államilag finanszírozott/költségtérítéses) a felvételi jelentkezéskor meg kell 
jelölni (és ugyanabban az intézményben, ugyanarra a szakra több képzési formában is lehet 
jelentkezni). A költségtérítéses (nappali vagy levelező) képzés díját mindig az aktuális 
Felvételi tájékoztató közli (http://www.felvi.hu). 

A KÉPZÉS CÉLJA 
A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik megszerzett ismereteik birtokában 

megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudományok művelése és alkalmazása területén. 

MIRE TESZ ALKALMASSÁ A NEVELÉSTUDOMÁNYI 
MESTERSZAK? 

Az itt végzettek képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az 
oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, képesek részt vállalni a 
rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, 
hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. A 
elvégzett szakirányuktól függően szert tehetnek olyan szaktudásra, amelyet az oktatási 
rendszerben működő irányító, kutató, fejlesztő szervezetekben hasznosíthatnak, vagy a 
gyakorlati fejlesztőmunka megalapozottságát, eredményességét és hatékonyságát fokozhatják 
vele pedagógusként. 

A neveléstudomány iránt érdeklődő legtehetségesebb diákok további munkájának az 
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola (http://www.edu.u-szeged.hu/phd/) ad teret. 

KI JELENTKEZHET A NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERSZAKRA? 

Milyen előtanulmányokkal kell rendelkeznie a jelentkezőnek? 
A Képzési és kimeneti követelmények (a továbbiakban KKK – 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM) IX.5.11. pontja alapján a 
neveléstudományi mesterszakra a következő alapképzési szakot végzettek, valamint a 
felsorolt feltételekkel rendelkezők jelentkezhetnek: 
Alapképzési szak Feltétel 
andragógia „a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – 

felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető 
legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, 
neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógép-
használat, nevelési-segítőszolgálati terepgyakorlat” 



gyógypedagógus teljes kreditérték beszámításával 
konduktor teljes kreditérték beszámításával 
óvodapedagógus teljes kreditérték beszámításával 
pedagógia teljes kreditérték beszámításával 
pszichológia „a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – 

felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető 
legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, 
neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógép-
használat, nevelési-segítőszolgálati terepgyakorlat” 

szociálpedagógia „a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – 
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető 
legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, 
neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógép-
használat, nevelési-segítőszolgálati terepgyakorlat” 

tanító teljes kreditérték beszámításával 
 
Az elismerhető krediteket az elfogadott alapszakon szerzett kreditek alapjául szolgáló 

és a kritériumként megadott ismeretanyagot összevetve a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága bírálja el. A feltételek teljesüléséről a jelentkezés előtt előzetes kreditvizsgálat 
kérhető a megelőző tanulmányok dokumentumai (diploma, index/diplomamelléklet és 
kurzusleírások) alapján: felvinfo@arts.u-szeged.hu. 

Milyen feltételek mellett lesz érvénytelen a felvételi? 
Az, akinek nincsen a fenti területeken legalábbis BA szintű diplomája, nem tud 

érvényes felvételi vizsgát tenni. A mesterszintű képzésbe való belépésnek előfeltétele az 
alapképzés megfelelő területén szerzett BA/BSc diploma, vagy a nem bolognai rendszerben 
végzettek esetében főiskolai (egyetemi) diploma. 

Az, akinek nincs a megfelelő területen szerzett diplomája, nem tud érvényesen 
felvételizni, mert hiányzanak a szakterületi előtanulmányai, amelyekre a mesterképzés ráépül. 
Így tehát egy nem pedagógia szakos, nem-bolognai, főiskolán szerzett általános iskolai tanári 
oklevél birtokában lévő személy számára a neveléstudományi mesterszak felvétele nem 
lehetséges. 

Mit tegyen az, akinek az előtanulmányai ezt nem teszik lehetővé, de mégis 
szeretné a neveléstudományi mesterszakon képezni magát? 

Ebben az esetben áthidaló megoldást jelent az ún. pedagógia részképzés. Ennek 
keretében két félév alatt elvégezhető az az 50 kreditnyi előtanulmány, amellyel már be lehet 
lépni a neveléstudományi mesterszakra. Tartalmában ez a képzés megegyezik a BA szinten 
kínált pedagógia minorral. 

A FELVÉTELI VIZSGA 

Hogyan történik a felvételi vizsga? 
• A felvételi eljárásnak országosan meghatározott szabályai vannak. Erről a 

http://www.felvi.hu honlapon található információ. A továbbiakban a vizsgának csak 
az SZTE BTK NI hatáskörébe tartozó részét ismertetjük: ez a szóbeli vizsga. (A teljes 
pontszám kiszámítását stb. nem, mert az nem az NI hatásköre.) 



• A felvételi vizsga a pedagógiatanári és a neveléstudományi mesterszakra jelentkezők 
számára azonos. A jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70 

pontot kaphatnak. 
• A szóbeli vizsgán körülbelül 15-20 perces előadást (prezentációt) kell tartani a 

felvételi bizottság előtt. Ennek során be kell mutatni egy, a korábbi tanulmányok 
alapján a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakört három, a felvételiző által 
kiválasztott szakirodalmi forrás alapján. Az előadás során válaszolni is kell a felvételi 
bizottság helyben föltett, az előadással kapcsolatos kérdéseire. 

Mi alapján értékelik a szóbeli felvételi vizsgát? 
A szóbeli vizsga értékelésének legfőbb szempontjai: 

• a téma relevanciája (a témaválasztás indoklása) 
• a kiválasztott források minősége 
• a bemutatás problémaközpontúsága és mélysége 
• a felhasznált fogalmak használatának pontossága 
• a kommunikáció világossága, egyértelműsége, megformáltsága 

A KÉPZÉS SZERKEZETE 

A képzés mindenkire egységesen vonatkozó részei 
• Az alapozó képzés a KKK 8.1. alapján az alapképzésben megszerzett ismereteket 

bővíti tovább, a képzés során a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök 
sajátíthatók el. 

• A törzsanyag a KKK 8.2. pontja alapján definiált. 
• A szakmai gyakorlat a szakirányokba integrált, tantárgyakhoz kötődő vagy külön 

tantárgyként meghatározott terepmunka. 
• A szakdolgozat 20 kreditnyi munkát igényel. A témáját a diákok a neveléstudományok 

köréből szabadon választják és a NI szabályai szerint egy szinopszis-bírálati folyamat 
során jóváhagyást szereznek rá az Intézettől. 

• A KKK 10. pontja szerint a diplomához egy államilag elismert középfokú C típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
Az intézet által javasolt nyelv – a neveléstudományi kutatások sajátságait figyelembe 
véve – az angol. A magyar felsőoktatásban hagyományos módon a nyelvvizsga- 
felkészítéshez az SZTE idegennyelvi lektorátusa által hirdetett nyelvórák vehetők 
igénybe, a mesterképzésnek nyelvóra-komponense nincs. 

A neveléstudományi mesterszak alapozó és törzsképzése az SZTE-n (tárgyak és 

javasolt félévek) 

Óraszám, foglalkozástípus 
Képzési szakasz, tantárgy 

Státusz, 
kredit 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 

Alapozó képzés      
Neveléstudományi kutatási 
irányzatok 

K 3 2 ea    

Kognitív pszichológia K 3 2 ea    
Nevelés- és szociálpszichológia K 3 2 ea    
Tanítás- és tanuláselméletek K 3  2 ea   
Nevelésszociológia K 3  2 ea   
Neveléstörténeti tanulmányok K 3 2 ea    



Összehasonlító neveléstudomány K 3   2 ea  
Törzsképzés      
Neveléstudományi kutatási 
módszerek 

K 3 2 gy    

Pedagógiai szociálpszichológia K 3  2 ea   
Nevelés, személyiségfejlesztés K 3 2 ea    
Tanterv és értékelés K 3   2 gy  
A képességek fejlődése és 
fejlesztése 

K 3   2 gy  

Oktatási rendszer, iskolaszervezet K 3   2 ea  
Pedagógiai problématörténet K 3  2 ea   
Oktatási információk gyűjtése, 
elemzése 

K 3   2 gy  

A neveléstudomány szaknyelve K 3 2 gy    
Szabadon választható V 10  gy gy gy 
Szakirány K 40     
Szakdolgozat K 20     

K=kötelező tárgy V=szabadon választható tárgy ea=előadás gyj=gyakorlat 

Szakirány 
A mesterképzés része egy 42 kredites szakirányi modul, amelynek tantárgyai a félévek 

előrehaladtával szaporodnak: az első félévben egy, a negyedik félévben szinte már csak 
szakirányos órákon vesznek részt a hallgatók. A szakirányok egy-egy szűkebb terület szilárd 
elméleti megalapozását kínálják, majd annak alkalmazási lehetőségeibe, gyakorlatába vezetik 
be a hallgatókat. 

Az SZTE BTK neveléstudományi mesterszakján a következő szakirányok indítására 
van lehetőség:  

• Elméleti és történeti kutatások 
• Kora gyermekkor pedagógiája 
• Mérés és értékelés 
• Multikulturális nevelés 
• Nevelési és oktatási kutatások 
• Segítő-fejlesztő pedagógia 
• Tanterv- és programfejlesztés 

A szakirányok közül minden évben az(ok) indul(nak), amely(ek) iránt a felvettek 
körében megfelelő az érdeklődés. 

A KÉPZÉS LEZÁRÁSA 
A neveléstudományi mesterszakot 20 kreditnyi munkát kívánó szakdolgozat, illetve 

záróvizsga zárja. 
[bővebben később; addig a nem bolognai pedagógia szak hasonló dokumentumai 

tájékoztató jellegűek lehetnek] 


