
AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA KÉPZÉSEI 
Továbbtanulás a felsőoktatásban 

 

Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta. 

 

TANÍTÓ BA SZAK ÉS ANGOL MŰVELTSÉGTERÜLET 
rövidített képzési idő alatt és állami finanszírozással (ÁF) végezhető el 

az Eötvös József Főiskolán  
 
ELŐFELTÉTEL: bármely szakos tanári diploma, óvodapedagógus diploma, bölcsész végzettség 
 
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév 
Elismerésre kerül más felsőoktatási intézményben szerzett pedagógus diploma vagy bölcsész 
végzettség. 
 
Felvételre való jelentkezés: http://www.felvi.hu/felveteli 
Jelentkezési határidő: 2019. február 15. 
 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ ANGOL NYELVI TANÍTÓ  
szakirányú továbbképzés 

Képzési díj: 140.000,-Ft/félév 
 
ELŐFELTÉTEL: tanítói diploma és középszintű angol nyelvtudás 
 
KÉPZÉSI IDŐ: 3 félév 
A képzés kezdési ideje: tavaszi félév 
A képzés része: 2x70 órás intenzív kurzus június és augusztus végén 
 
A szak elvégzésének feltételei:  
- a tantárgyi követelmények teljesítése 
- angol nyelvi szigorlat (2. félév) 
- tanítási gyakorlat a (3. félév) 
- angol nyelvi zárótanítás 
- záródolgozat (30 oldal, angol nyelven) 
- záróvizsga 
 

A kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzés az Oktatási Hivatal által 
akkreditált képzés (engedély száma: OH-FH/2730-6/2008), elvégzése feljogosít az angol nyelv 
tanítására 1-6. osztályban, a kiállított oklevél felsőfokú C1 típusú nyelvvizsgával egyenértékű a 
137/2008 (V.16) kormányrendelet 14§(2) bekezdése alapján.  
 
További információk:  
Keglovich Annamária, intézeti előadó  keglovich.annamaria@ejf.hu  
Dr. Pogány Csilla, képzésvezető   pogany.csilla@ejf.hu  
Dr. Manz Adelheid, intézetigazgató   Mobil: +36 20/569 2377 
 
Felvételre való jelentkezés: EJF jelentkezési lapon 
Link: http://www.ejf.hu/kompetencia-alapu-angol-nyelvi-tanito-szakiranyu-tovabbkepzes  
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TANÍTÓ BA  
szak állami finanszírozással (ÁF) támogatott levelező tagozaton 

 
A Tanító BA szakot legalább egy műveltségterület választásával rövidített képzési idő alatt 
végezheti el az Eötvös József Főiskolán levelező tagozaton, mert elismerésre kerül más 
felsőoktatási intézményben szerzett pedagógus diploma vagy bölcsész végzettség. 
 
ELŐFELTÉTEL: bármely szakos tanári diploma, óvodapedagógus diploma, bölcsész végzettség 
 
KÉPZÉSI IDŐ: 5 félév 
 
Választható műveltségterületek:  

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 testnevelés és sport  

 vizuális nevelés 

 természetismeret 

 informatika 

 ének-zene 
 
A választott műveltségterület az 5-6. osztályban jogosít fel oktatásra. 
 
Felvételre való jelentkezés: http://www.felvi.hu/felveteli 
Jelentkezési határidő: 2019. február 15. 
 
 

*** 
További információk:  
Keglovich Annamária, intézeti előadó 
E-mail: keglovich.annamaria@ejf.hu  
Dr. Manz Adelheid, intézetigazgató  
Mobil: +36 20/569 2377 
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