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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZŐMŰVÉSZTANÁR SZAKRÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKNAK 

 

Tisztelt Hallgató! 

Köszöntjük a képzőművésztanár szakon!  

 Tájékoztatónkkal segíteni szeretnénk önnek abban, hogy könnyebben meg tudja szervezni a teendőit 

tanulmányai során. Reméljük, hogy így a képzés egészét könnyen át tudja tekinteni. Az egyes 

tantárgyakhoz és feladatokhoz természetesen további részletes információkkal is szolgálunk.  

Jó tanévkezdést kívánunk!   

 

A KÉPZŐMŰVÉSZTANÁR KÉPZÉS SORÁN MEGJELENŐ, VÁRHATÓ KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK:  

- Az egyetem hivatalos kommunikációs csatornái: Neptun rendszer, és e-mail levelező rendszer  

- Az egyetem által szolgáltatott TEAMS felület  

- A gyakorlóiskola által minden hallgató számáradandó e-mail – a gyakorlat feladatainak 

ellátásához 

- A tanszék hírei a „LÉTKÉP” Facebook oldalon jelennek meg,  

https://www.facebook.com/search/top?q=l%C3%A9tk%C3%A9p%20-

%20vizu%C3%A1lis%20nevel%C3%A9s%2C%20mke  

- Önkéntes alapon, a gyors kommunikáció érdekében létrehozunk egy FACEBOOK és hozzá tartozó 

messenger csatornát is az évfolyam számára.  

 

A KÉPZÉS 

A képzőművésztanár képzés nappali tagozaton a képzőművész képzés szakterületi ismereteire 

szerveződő tanárképzés, mely szakiskolákban, a köznevelésben és közművelődésben érvényesíthető 

végzettséget nyújt. MA-művészeti végzettséghez kötődő MA tanári végzettség. A képzés 

összességében 60 kredit értékű. Ebből az első félévben teljesítendő 32 kredit, a második félévben 28 

kredit.  

 

ELSŐ FÉLÉV  

Az őszi félév szorgalmi időszaka 13 hétből áll. A szorgalmi időszak kezdete: 2022. szeptember 19. A 

szorgalmi időszak vége: 2022. december 16. Az aláírást 2022. december 9-ig kell megszerezni.  

2022 november 7-11 között az órák Tihanyban lesznek megtartva intenzív kurzus keretében.  

 

Az első félévben a heti óraszám 31 óra. Elméleti hangsúlyú a félév, ugyanakkor az elméleti tartalom 

jelentős mértékben figyelembe veszi a gyakorlati szempontokat. A tantárgyak egymásra épülésében 

ez úgy jelenik meg, hogy egyes elméleti előadásokhoz szemináriumi tárgyak is kapcsolódnak. Az 

előadások vizsgakövetelménye kollokvium, a szemináriumoké gyakorlati jegy.   

https://www.facebook.com/search/top?q=l%C3%A9tk%C3%A9p%20-%20vizu%C3%A1lis%20nevel%C3%A9s%2C%20mke
https://www.facebook.com/search/top?q=l%C3%A9tk%C3%A9p%20-%20vizu%C3%A1lis%20nevel%C3%A9s%2C%20mke
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ELSŐ FÉLÉV 

Képzőművészanár szakos kötelező 
kurzusok                      Tárgy neve Kód órasz kredit órasz/fé kredit 

     köv.  köv.  

Szakmódszertan elmélet előadás   4K 4   

Szakmódszertan elmélet szeminárium   3Gy 3   

Művészeti neveléselmélet előadás  2K 3   
Művészeti neveléselmélet 
szeminárium   3Gy 3   

Művészeti kommunikáció elmélete   3K 3   

Új médiumok a művészeti nevelésben   2K 3   

Művészeti neveléstörténet előadás   3K 3   
Művészeti neveléstörténet 
szeminárium   4Gy 4   

Pedagógiai antropológia     2K 2   

Pedagógiai pszichológia     2K 2   

Tanuláselmélet előadás    2K 2   

          32   

             

      HETI óraszám: 31    

                  
 

A félév során a tanulással és tanítással kapcsolatos általános tájékozódást szolgáló tantárgyak a 

pedagógiai pszichológia, a tanuláselmélet, a pedagógiai antropológia. A képzés speciális 

sajátosságaira, a művészeti-tanári szakterületre  előkészítő tantárgyak a művészeti neveléstörténet 

előadás és szeminárium, a művészeti kommunikáció elmélete, a művészeti neveléselmélet előadás és 

szeminárium. A gyakorlat előkészítést a legközvetlenebbül szolgáló tárgyak a szakmódszertan elmélet 

előadás és szeminárium, továbbá az új médiumok a művészeti nevelésben.  

 

TANTÁRGY OKTATÓ 

  

Szakmódszertan elmélet előadás  Dr. Simon Tünde  

Szakmódszertan elmélet szeminárium  Dr. Simon Tünde  

Művészeti neveléselmélet előadás Dr. Nagy Imre  

Művészeti neveléselmélet szeminárium  Dr. Nagy Imre  

Művészeti kommunikáció elmélete  Dr. Nagy Imre  

Új médiumok a művészeti nevelésben  Langh Róbert 

Művészeti neveléstörténet előadás  Dr. Orosz Csaba 

Művészeti neveléstörténet szeminárium  Dr. Orosz Csaba 

Pedagógiai antropológia  Dr. Orosz Csaba 

Pedagógiai pszichológia  Zombori Judit 

Tanuláselmélet előadás Dr. Simon Tünde  

 

Már az első félév során külön lehetőség lesz a gyakorlóiskola megismerésére, és az óralátogatások 

megkezdésére.  
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A képzés végének követelménye a záróvizsga, melynek feltétele, hogy a gyakorlat dokumentációja, (a 

szakdolgozati portfólió), továbbá a szakdolgozat elkészüljön. Az ezzel kapcsolatos feladatok már az 

első félévben megjelennek, a szakdolgozati portfólióban rögzíteni kell már az első óralátogatásokat is 

(hospitálási napló). Időben el kell dönteni azt is, hogy mi lesz a szakdolgozat témája. Ezzel 

kapcsolatosan még a szorgalmi időszak vége előtt, november 17-ig el kell készíteni egy egyoldalas 

téma meghatározást munkacímmel, majd a művészeti neveléselmélet előadás vizsga egyik 

elemeként pedig 7 oldalnyi (8750 leütés) vázlatot kell készíteni a szakdolgozat esszé részéhez 

(szakdolgozat szinopszis). Mindehhez időben érdemes döntést hozni és a munkát elkezdeni, és ami 

különösen fontos, az oktatókkal egyeztetni, konzultálni.  A konzultációs időpontokat a későbbiekben 

adjuk meg.  

 

A 2022-ES ŐSZI FÉLÉV LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI 

szeptember 19.  Tanulmányi munka kezdete 

november 7-11.  Tihanyi intenzív kurzus  

november 17.  Szakdolgozat esszé és kötelező kutatási rész 
témája, munkacíme ( 1 oldal)  

december 9.  Aláírás megszerzése 

december 16. Tanulmányi munka vége  

Múvészeti neveléselmélet előadás vizsga 
időpontja (január / később pontosítva)  

Szakdolgozat esszé részének vázlata 
(szinopszisa) ( 7 oldal)  

  

december 19-22. (tantárgyanként későbbi 
pontosítás szerint)  

Vizsgaidőszak  

január 2-27. (tantárgyanként későbbi pontosítás 
szerint) 

Vizsgaidőszak  

MEGJEGYZÉS: A fentiek csak a legfontosabb 
időpontok, a táblázatban nem tüntettük fel az 
egyes tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok 
teljesítésének időpontjait.  

 

 

 

MÁSODIK FÉLÉV  

A tavaszi félév szorgalmi időszaka 2023. január 30-án kezdődik, és 15 hétből áll. A további hivatalos 

időpontok később, a második félév munkarendjében jelennek meg  

A második félévben a heti óraszám 26 óra. Gyakorlati félév, mely a gyakorlóiskolában folyik, és 

kiegészül a gyakorlat dokumentumának (szakdolgozati portfólió) és a szakdolgozatnak az 

elkészítésével. A gyakorlat a tanszék és a gyakorlóiskola (a Képző-és iparművészeti Szakgimnázium és 

kollégium) együttműködésével valósul meg. A művészeti nevelési gyakorlat tantárgyat a 

szakgimnázium oktatói irányítják, a közösségi pedagógiai gyakorlat, a metodikai gyakorlat és 

szakdolgozat szeminárium tantárgyakat a Tanárképző Tanszék oktatói vezetik. A tantárgyak félévi 

követelménye gyakorlati jegy. A képzés komplex tanári záróvizsgával teljesül, ennek hiányában a 

hallgató abszolutóriumot kaphat, ha minden tantárgyát teljesítette.   
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Tanár szakos kötelező kurzusok                      
Tárgy neve Kód órasz/fé kredit órasz kredit 

     köv.  köv.  
Művészeti nevelési 
gyakorlat       20GY 20 
Metodikai 
gyakorlat          2GY 2 

Szakdolgozat szeminárium       2GY 3 

Közösségi pedagógiai gyakorlat     2GY 3 

Komplex tanári záróvizsga        ZV  

        28 

     HETI óraszám: 26  
 

A képzés során a művészeti nevelési gyakorlat keretében a hallgatók megismerkednek az iskolai 

oktatás rendszerével, működésével, lehetőségeivel, a művészeti szakképzés speciális sajátosságaival 

összetett feladatkör teljesítése során. Munkájukat a kijelölt gyakorlatvezetők irányítják és értékelik. A 

tapasztalatok szerzése óralátogatásokkal kezdődik, közös tevékenységekben való közreműködéssel, 

például projektnapokban való részvétellel egészül ki. A tanítást külön óralátogatás előzi meg, a 

gyakorló tanítás a kijelölt gyakorlatvezető osztályában folyik. A feladatok részletes leírását további 

dokumentumban, később adjuk meg. A korszerű nevelés területén egyre nagyobb hangsúlyt kap a 

közös tevékenység, ezt külön tantárgyként képviseli a közösségi pedagógiai gyakorlat, mely tartalmaz 

közös program tervezést, megvalósítást és értékelést. A tanítás gyakorlatát külön is támogatja a 

metodikai gyakorlat tantárgy, mely az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát biztosítja. A szakdolgozat 

elkészítését segíti a szakdolgozat szeminárium tantárgy. 

 

 

 

TANTÁRGY OKTATÓ 

  

Művészeti nevelési gyakorlat  A kijelölt gyakorlatvezetők (a gyakorlóiskola 
tanárai) 

Metodikai gyakorlat     Dr. Simon Tünde 

Szakdolgozat szeminárium  Dr. Nagy Imre; Dr. Orosz Csaba; Dr. Simon 
Tünde 

Közösségi pedagógiai gyakorlat  Dr. Nagy Imre; Dr. Orosz Csaba 

  

Komplex tanári záróvizsga   Vizsgabizottság, mely a Tanárképző Tanszék 
részéről Dr. Nagy Imre; Dr. Orosz Csaba; Dr. 
Simon Tünde oktatókból és egy más Szakon 
tanító oktatóból áll.   

 

A 2023-AS TAVASZI FÉLÉV VÁRHATÓ LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI 

január 30. Tanulmányi munka kezdete 

február 15-ig  Első szakdolgozat konzultációk két tanszéki 
oktatóval  tartalmi szempontok szerint 
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március 15-ig Második szakdolgozat konzultációk két tanszéki 
oktatóval tartalmi szempontok szerint 

április 15-ig  Szakdolgozat formai konzultációk  

április 25-ig (becsült, nem hivatalos időpont) Aláírás megszerzése 

április 30-ig (becsült, nem hivatalos időpont) A szakdolgozat és a szakdolgozati portfólió 
várható leadása a Tanulmányi Osztályon, és 
feltöltése a megadott rendszeren (további 
pontosítása a 2. félév munkarendjében várható) 

május 5. (becsült, nem hivatalos időpont) Tanulmányi munka vége végzősök esetében 

május 8-12. (becsült, nem hivatalos időpont) Tantárgyi vizsgák (gyakorlati jegyek beírása)  

június (becsült, nem hivatalos időpont) Komplex tanári záróvizsga  

  

  

  

MEGJEGYZÉS: A fentiek csak a legfontosabb 
időpontok, a táblázatban nem tüntettük fel az 
egyes tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok 
teljesítésének időpontjait. (Több időpontot csak 
becsléssel tüntettünk fel a korábbi évek 
tapasztalatai alapján, ezek pontosítására a 
2023-as tavaszi félévben lesz lehetőség.) 

 

 

Budapest, 2022. szeptember. 11.  

Dr. Nagy Imre (szakfelelős, tanszékvezető)  


