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Mit tanulhatsz ezen a szakon? 

A képzés során többek között az alábbi műveltséget, 

kompetenciákat ill. ismereteket sajátíthatod el: 

•  a német nyelv írásban és szóban történő használata a 

felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő szinten (C1) 

•  a német nyelvvel, használatával és szerkezetével 

kapcsolatos ismeretek 

•  fordítási és tolmácsolási alapismeretek 

•  a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, 

irodalmának átfogó ismerete 

•  kultúra- és médiatudományi ismeretek 

•  általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai 

műveltség 

•  a tudás közvetítésének alapvető technikái 

•  itthon és külföldön is jól alkalmazható modern 

szakmódszertani ismeretek 

 

 

 

 

 

 

 



Hogyan jelentkezz hozzánk?  

Ha érettségi előtt állsz vagy már sikeresen letetted az 

érettségi vizsgát, válassz egy szakot, amit a némettel 

párosítanál. Az osztatlan tanárképzés kétszakos, jelentkezni 

a Felsőoktatási Felvételi tájékoztatóban (ill. a www.felvi.hu-

n) közzétett szakpárok valamelyikének kiválasztásával kell. A 

Szegedi Tudományegyetem (SZTE) valamennyi meghirdetett 

osztatlan tanári szakpárja a Tanárképző Központ (SZTE-TKK) 

neve alatt jelenik meg: 

német nyelv és kultúra tanára – földrajztanár / 

magyartanár / angol / francia / latin / olasz / orosz / 

spanyol nyelv és kultúra tanára / szerb és nemzetiségi-

szerb nyelv és kultúra tanára / történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára / erkölcstan- és etikatanár 

/ média-, mozgókép és kommunikációtanár 

Az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra 

történő felvétel feltétele az emelt szintű érettségi. Ha 

mindkét tanári szak bölcsész szakterülethez tartozik, akkor 

elég az egyik tárgyból emelt szintű érettségit tenni.  

A jelentkezés során jelöld meg első helyen az SZTE osztatlan 

kétszakos tanári mesterképzését, a német nyelv és kultúra 

tanára szakot egy másik szakkal párosítva.  A felvételi eljárás 

során, nyár elején tanári alkalmassági vizsgát kell tenned (= 

motivációs beszélgetés), amelyhez személyes megjelenés 

szükséges. 

  



Miért válassz bennünket? 

A modern nyelvoktatást és a gyakorlatorientált képzést 

német és osztrák anyanyelvi oktatók is segítik. Az iskolai 

gyakorlatot tapasztalt mentortanárok vezetésével 

végezheted. Jó kapcsolatokat ápolunk német egyetemekkel, 

részt vehetsz külföldi tanulmányutakon.  

Az SZTE az ország három kiemelt kutatóegyetemi kiválósági 

központjainak egyike. A képzést Közép-Európa egyik 

legmodernebb infrastruktúrája támogatja, korszerű 

számítógépes hálózat és könyvtár áll a rendelkezésedre.  

Szeged igazi egyetemi város, mely az itt tanulók kulturális 

igényeit is kielégíti, többek közt számos színházi, zenei és 

sportprogramot kínálva a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz. 

Nem utolsó szempont, hogy a mindennapi költségek 

(tömegközlekedés, boltok stb.) országos viszonylatban 

kedvezőek. 

  

Részletes információk: 

 

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet  

6722 Szeged, Egyetem u. 2.  

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/kepzes/osztatl

an-tanarkepzes 

Tel.: (62)  544-829  

 

SZTE Tanárképző Központ 

6722 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu/tanarkepzes/felvetelizoknek/ 

Tel.: (62)  544-014  
 


