
AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA KÉPZÉSEI 
Továbbtanulás a felsőoktatásban 

 

Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta. 

 

Horvát Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogrammal és  

állami finanszírozással (ÁF) támogatott a levelező tagozaton is a  

HORVÁT NEMZETISÉGI TANÍTÓ  

szakképzettség megszerzése 

 
A Tanító BA szakhoz kapcsolódó horvát nemzetiségi szakirányt rövidített képzési idő alatt 
végezheti el az Eötvös József Főiskolán levelező tagozaton, mert elismerésre kerül más 
felsőoktatási intézményben szerzett pedagógus diploma vagy szlavisztika bölcsész végzettség. 
 
KÉPZÉSI IDŐ: 

 4 félév 
ELŐFELTÉTEL: horvát vagy bármely szakos tanári diploma, óvodapedagógus diploma, 

bölcsész végzettség 

 3 félév 
ELŐFELTÉTEL: tanító diploma 
A kezdési ideje: tavaszi félév (február) 
Nyelvtudás függvényében lehetőség van beiktatni előtte: 

- horvát nyelvi intenzív félévet vagy 
- horvát nyelvi alapozó évet 

 
Felvételre való jelentkezés: http://www.felvi.hu/felveteli 
Jelentkezési határidő: 2019. február 15. 
 
 

 

HORVÁT NEMZETISÉGI MENTORPEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

Képzés díja: 140.000,-Ft/félév 
 
A képzés célja:  
Mentorpedagógusok képzése, akik az általános mentori feladatokon túl szakszerű támogatást 
tudnak nyújtani a horvát nemzetiségi nevelési/oktatási intézményekben a pályakezdő 
gyakornokoknak, a munkába visszatérő vagy gyakorló kollégáknak, ellátják a pedagógusjelöltek 
szakmai gyakorlatának vezetését, tanulók, gyermekek mentorálását az intézményen belül. 
 
ELŐFELTÉTEL: tanító diploma 
 
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév 
 
Felvételre való jelentkezés: EJF jelentkezési lapon 
http://ejf.hu/horvat-nemzetisegi-mentorpedagogus-kepzes 

http://www.felvi.hu/felveteli
http://ejf.hu/horvat-nemzetisegi-mentorpedagogus-kepzes


 

 

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 
 

http://www.felvi.hu/felveteli
mailto:keglovich.annamaria@ejf.hu

