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K ÉP Z É SI  L EH ET Ő S É G EK  É S  U T A K  DI P LOM Á S OK N A K   

A Z  E L TE BÁ R CZ I  GU SZ TÁ V GY Ó GY P EDA GÓG I A I  K A RON  

Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar lehetőséget biztosít diplomások számára a 

gyógypedagógia alapképzési szak rövidebb idő alatt történő elvégzésére. 

A képzési program felépítése és a modulbeszámítás lehetősége 

Jelentős az érdeklődés felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek részéről a 

gyógypedagógia alapképzési (BA) szak iránt, de a 8 féléves képzést többen túl hosszúnak és túl 

költségesnek tartják. Ha állami támogatással szereztek felsőfokú oklevelet (6–10 félév alatt), a 

jogszabályi előírások alapján jelenleg felhasználható 12 támogatott félévből már csak 2–6 

félévük maradt. 

A diplomával jelentkező hallgatók egy része a fogyatékosságügy valamely 

intézményrendszerében dolgozik (köznevelés, szociális ágazat, gyermekvédelem stb.), és csak 

az általa ellátott fogyatékossági típusba tartozó személyek gyógypedagógiáját szeretné 

megtanulni. 

A gyógypedagógia alapképzési szak képesítési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) 
EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képesítési és kimeneti 
követelményeiről (továbbiakban: KKK) szabályozza. 

A KKK rendelet gyógypedagógia alapképzési szak 5. és 8. pontja rendelkezik a főbb tanulmányi 

területekhez rendelt kreditértékekről: 
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210+30 kredit 
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 8 kredit 
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit 
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit 
- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 

8. Az alapképzés jellemzői 
8.1. Szakmai jellemzők 
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 
a) gyógypedagógusi szakképzettségek közös, általánosan művelő ismeretei 62-78 kredit, ebből: 
aa) társadalomtudomány (tudománytörténet, pedagógiatörténet, jogtudomány, informatika, 

kutatásmódszertan), gyógypedagógia (humánbiológia, orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, 
nyelvtudomány, képesség- és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfejlesztési, művészeti nevelési 
ismeretek) területéről 28-32 kredit; 

ab) gyógypedagógiai közös szakterületről gyógypedagógiai szakmai elméleti ismeretek (gyógypedagógia 
elmélet, történet, gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika), gyógypedagógiai gyakorlati, 
módszertani ismeretek (komplex nevelő, oktató, fejlesztő, habilitációs, rehabilitációs eljárások 
módszertana, műveltségterületek szerinti alapozó és szakmódszertani ismeretek) 30-50 kredit; 

b) a választott szakirány sérülés típusa szerinti gyógypedagógiai szakmai ismeretek 50-70 kredit; 
c) a választott szakirányt bővítő, a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő, 

vagy második szakirány gyógypedagógiai ismeretei 50-70 kredit; 
d) gyakorlati képzési modul 30 kredit. 
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A képzés közös, mindenki számára azonos szakasza a Bárczi levelező tagozatos 

mintatantervében 67 kredit kötelező + 17 kredit szabadon választható kurzus + 8 kredit 

szakdolgozat (ez összesen 92 kredit) (1. ábra). A szakirányhoz rendelt differenciált modul 50 
kredit + 18 kredit szakirányközi/szakirányt bővítő ismeret + 30 kredit terepgyakorlat. Már egy 

szakirányhoz rendelt differenciált modul elvégzése is lehetőséget ad az adott szakirányon a 

záróvizsga letételére és a szakképzettség megszerzésére, hiszen az 50 kredites kötelező modul 

és a 18 kredites szakirányközi ismeret modul biztosítja a KKK rendeletben leírt kompetenciákat 

az adott szakirányon. Ha azonban valaki csak egy szakirányon szeretne szakképzettséget 

szerezni, valamiből össze kell gyűjtenie a hiányzó krediteket.  

1. ábra 

 
A kreditbeszámítás (kreditátvitel) alkalmazásával lehetőség van arra, hogy a diplomások 

korábbi szakképesítésük elismertetésével teljesítsék ezeket a krediteket, és így egy szakirányon 

végezhessenek, rövidebb képzési idő alatt.  
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A KKK rendelet 8. c) pontja kínál erre lehetőséget: 

c) a választott szakirányt bővítő, a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását 
erősítő, vagy második szakirány gyógypedagógiai ismeretei 50-70 kredit;  

A KKK rendelet 8.c) pontja az 1. ábrán látható „B” változat. Az (1.) szakirányt bővítő ismeretek 
50 kredites moduljára a korábbi szakképzettséget „szakirányt bővítő ismeret”-ként 
kreditbeszámítással elfogadjuk (ld. az 1. ábrán a sötétebb zöld mezőt).  

A KKK értelmében egy szakirány választása esetén is 30 kreditnyi terepgyakorlatot kell 

teljesíteni az utolsó félévben. 

A képzési idő megrövidülése 

Az 50 kredit teljes beszámításával a képzési idő 2 félévvel megrövidíthető. Az egy szakirányos, 

6 féléves képzés modulelosztása a 1. táblázatban látható. 

 

1. táblázat: 6 féléves, egy szakirányos képzés kreditelosztása modulonként 

A Logopédia szakirány esetében a diplomások számára kínált egy szakirányos (rövidített) 

képzés 7 féléves, a kredittáblázatból látható, hogy az érintett hallgatók esetében 20 kreditet 

számítunk be a korábbi ismereteiből (2. táblázat). 

 

2. táblázat: 7 féléves, egy szakirányos képzés logopédia szakirányon kreditelosztása modulonként 

7 féléves logopédia egy szakirányos képzés diplomásoknak 

Modul neve                                        /félévek 1 2 3 4 5 6 7 össz

Általános közös + Gyógypedagógiai közös modul 30 21 12 3 1 67

Szakdolgozat 2 2 4 8

Szabadon választható 3 11 3 17

1. szakirányhoz (logopédia) rendelt modul 10 21 19 50

1. szakirányt (logopédia)  bővítő ismeretek modul 3 2 2 23 30

szakirányt bővítő ismeretek - korábbi ismeretek 

beszámítása ("modulbeszámítás") 20

Szakirányközi ismeretek vmodul 6 3 3 6 18

Terepgyakorlat 30 30

össz 33 32 33 31 32 29 30 240
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A diplomás hallgató a felvételét követően dönthet a választandó szakirányok számáról. Ha két 

szakirányt szeretne, akkor 8 félévet végez, és két szakirányos oklevelet kap, ha csak egy 

szakirányt szeretne, akkor 6 félév (logopédia szakirány esetén 7 félév) alatt végezhet (1-2. 

táblázat), és egy szakirányos oklevelet kap. Ha az egy szakirányon végzett gyógypedagógus 

később további szakképzettséget szeretne szerezni, akkor a gyógypedagógus oklevele 

birtokában jelentkezhet a 3 féléves (logopédia 4 féléves), önköltséges szakirányú 

továbbképzésre, bármely további szakirányra.  

Egy szakirány választása esetén a második félévében a szakirány-választást követően 
modulbeszámítási kérelmet kell benyújtani (csak postai úton), és kérni a korábbi szakképzettség 
alapján az 50 kredit (logopédia szakirány esetén 20 kredit) beszámítását. A kérelemhez csatolni 
kell az oklevélmásolatot és az indexmásolatot. 

Finanszírozási formák: állami ösztöndíjas képzés, önköltséges képzés, azaz mennyibe 

kerül? 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében mindenki 12 

félévet tanulhat állami ösztöndíjas képzésben. Aki önköltséges (korábban: költségtérítéses) 

képzésben szerezte korábbi oklevelét, annak 12 féléve van még. Aki államilag támogatott 

(finanszírozott) képzésben szerezte oklevelét, az rendszerint 6 vagy több félévet felhasznált (ld. 

2. táblázat). (Az 1996 előtti főiskolai és egyetemi képzések állami ösztöndíjasnak számítanak, 

függetlenül az esetleges tandíjfizetési kötelezettségtől.) A maradék féléveket egy újabb 

alapképzési szakon is fel lehet használni 2012 óta.  

A gyógypedagógia alapképzési szakra az általános felsőoktatási felvételi eljárás során lehet 

felvételt nyerni.  

Ha a diplomás jelentkező állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt, de az ilyen félévei a 

tanulmányai során elfogynak, önköltséges hallgatóként tudja tanulmányait befejezni.  

Félévek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Teljes összeg 

8 féléves, két 

szakirányos képzés 

állami 

ösztöndíj 

   önköltség 

275.000,-Ft 

önköltség 

275.000,-Ft 

önköltség 

275.000,-Ft 

önköltség 

275.000,-Ft 
1.100.000,-Ft 

6 féléves, egy 

szakirányos képzés 

állami 

ösztöndíj 

   önköltség 

275.000,-Ft 

önköltség 

275.000,-Ft 

  
550.000,-Ft 

3. táblázat: Az önköltség összege és fizetési ütemezése,  

ha a hallgatónak van még 4 állami ösztöndíjas féléve 

Mit tegyek, ha diplomásként érdekel a leírt képzési lehetőség? 

Minden év február 15-ig beadom felvételi jelentkezésemet a www.felvi.hu felületen 

gyógypedagógia alapképzési szakra az ELTE BGGYK-ra.  

Pontszámítás diplomára: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar él az oklevél alapján 

történő pontszámítás lehetőségével, a pontszámítás részletes szabályait külön dokumentumban 

tesszük közzé a honlapunkon is a Felvételi cím alatt. 

https://barczi.elte.hu/media/80/ff/d4991add3ff5016ada1cb497c9bcffc7762e207d37f5442e901d0887e99c/Modulbeszamitasi-kerelem.docx
http://www.felvi.hu/
https://barczi.elte.hu/content/informaciok-jelentkezok-reszere.t.268?m=198
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Egy szakirány választása esetén (6 vagy 7 féléves javasolt ütemterv) javasolt a második félévében 

a szakirány-választást követően modulbeszámítási kérelmet benyújtani (csak postai úton), és 

kérni a korábbi szakképzettség alapján az 50 kredit (logopédia szakirány esetén 20 kredit) 

beszámítását. A kérelemhez csatolni kell az oklevélmásolatot és az indexmásolatot. 

Mit tegyek, ha gyógypedagógus végzettséggel újabb szakirányt szeretnék elvégezni?  

Gyógypedagógus végzettség és szakképzettség birtokában egy-egy újabb szakirányt 

(szakképzettséget) szakirányú továbbképzésben lehet elvégezni. A képzési idő szakirányú 

továbbképzésben 3 félév (logopédia esetén 4 félév). A szakirányú továbbképzés önköltséges, 

állami ösztöndíjas féléveket nem lehet igénybe venni.  

Az önköltség összege a gyógypedagógia alapszak egyes szakirányainak szakirányú 

továbbképzéseiben: 170.000,-Ft/félév (logopédia szakirány esetében 190.000 Ft/félév) 

További információ a szakirányú továbbképzésekről, a jelentkezés menete és a 

Gyógypedagógiai Továbbképző Központ elérhetősége a 

http://barczi.elte.hu/content/gyogypedagogiai-tovabbkepzo-kozpont.t.176?m=30 linken 

érhető el. A szakirányú továbbképzésekre a jelentkezés folyamatos, megfelelő számú jelentkező 

esetén indítjuk a képzéseket.  

További információkért írjon az oktatas@barczi.elte.hu vagy a gytk@barczi.elte.hu címre. 

https://barczi.elte.hu/media/80/ff/d4991add3ff5016ada1cb497c9bcffc7762e207d37f5442e901d0887e99c/Modulbeszamitasi-kerelem.docx
http://barczi.elte.hu/content/gyogypedagogiai-tovabbkepzo-kozpont.t.176?m=30
mailto:oktatas@barczi.elte.hu
mailto:gytk@barczi.elte.hu

