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MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK  

(NAPPALI, RÉSZIDŐS) 

Képz. 

szint 

Munka-

rend 

Fin. 

forma 
Meghirdetett képzés 

Önköltség (félév) 
Képz. idő (félév) Kapacitás min. < max. 

Személyes megjelenést 

igénylő vizsgaformák 

Képz. terület 

M N Á gyógypedagógia(1) támogatott 

3 

8 < 25 

– PED 

M N K gyógypedagógia(1) 375000 1 < 5 

M L Á gyógypedagógia(1) (2) támogatott 15 < 125 

M L K gyógypedagógia(1) (2) 325000 1 < 15 

(1) Választható specializáció: gyógypedagógiai terápia. 

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
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http://barczi.elte.hu/content/tanulmanyi-hivatal-elerhetosegei-felfogadas.t.32?m=68


Jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

Jelentkezni bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával, vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon 

szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, gyógypedagógusi oklevéllel lehet. 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: oklevél másolata, továbbá a leckekönyv (index) azon oldalainak másolata, melyeken a szakdolgozat 

érdemjegye, a záróvizsga érdemjegye és az oklevél minősítése olvasható. 

„Szakirányú továbbképzés” címen csak felsőoktatási intézményben elvégzett 2-4 féléves, újabb szakképzettséget adó szakon szerzett oklevélért ad 

a Kar többletpontot (5 pont). Az oklevél másolatát csatolni kell. 

„Szakképzettség” címen jelnyelvi tanfolyamért vagy szakképesítésért ad a Kar többletpontot (2 pont), amit az alábbi dokumentum csatolásával 

lehet igazolni: B2-es szintű jelnyelvi tudást vagy azzal azonos értékű (jelnyelvi középfokú kommunikációs tanfolyami végzettséget) igazoló 

tanúsítvány, illetve a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011.(VI.29.) NEFMI rendelet 1. §-ban meghatározott jelnyelvi 

tolmács szakképesítés, rész-szakképesítés vagy bizonyítvány. 

Felvételi pontok számítása 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat (legfeljebb 10 pont) is.  

Felvételi pontok: 

– oklevél minősítése alapján:  max. 30 pont  

– szakdolgozati jegy: max. 30 pont 

– záróvizsga minősítése: max. 30 pont 

Amennyiben a jelentkező pedagógusi diplomával egyszakos gyógypedagógiai végzettséget szerzett és e képzése során a szakdolgozat készítése alól 

felmentést kapott, a szakdolgozati pontszámot a felmentés alapjául szolgáló szakdolgozat (azaz a korábbi képzésében készített szakdolgozat) 

érdemjegye alapján számítjuk. A felvételi jelentkezéshez ez esetben fel kell tölteni azt a dokumentumot (is), amivel a korábbi képzésben készített 

szakdolgozat érdemjegye igazolható. 



Többletpontok 

Maximum 10 többletpont adható 

Esélyegyenlőségi maximális pont: .............. 5 pont 

– fogyatékosság: 5 pont 

– gyermekgondozás: 1 pont 

– hátrányos helyzet: 1 pont 

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex:  .. 5 pont 

2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex:  3 pont 

OTDK-n részvétel:  ..................................... 2 pont 

szakirányú továbbképzés:  .......................... 5 pont 

szakképzettség: ............................................ 2 pont 

Csatolandó dokumentumok 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőokú tanulmányi eredmények 

Többletpontok igazolására: egyéb szakképesítések, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 

igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása (pedagógusképzés képzési területen szerzett szakirányú továbbképzés 

oklevél-másolat). 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és egy másik idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1), komplex 

típusú nyelvvizsga szükséges. 


