
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

 

Meghirdetés 
Form

a 

Tagoza

t 

Finanszírozá

si forma 
Utólagos kiegészítés 

anglisztika (angol 

nyelven) 
M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek önéletrajzot, továbbá 

magyar és angol nyelvű motivációs 

levelet kell beküldeni, melynek feltöltési 

határideje az E-felvételi rendszerbe 

2020. május 24. 
Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

 

anglisztika (angol 

nyelven) 
M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek önéletrajzot, továbbá 

magyar és angol nyelvű motivációs 

levelet kell beküldeni, melynek feltöltési 

határideje az E-felvételi rendszerbe 

2020. május 24. 
Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

 

európai 

lexikográfia (angol 

nyelven) 

M N A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási módszerrel fog 

történni, melyről bővebb információt a Kar 

ad. A kért és csatolandó 

dokumentumokban változás nincs, azokat a 

Kar továbbra is kéri.  

A jelentkezőknek a kar értesítést küld a 

feltöltés módjáról. 

 

európai 

lexikográfia (német 

nyelven) 

M N A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási módszerrel fog 

történni, melyről bővebb információt a Kar 

ad. A kért és csatolandó 

dokumentumokban változás nincs, azokat a 

Kar továbbra is kéri. A jelentkezőknek a 

kar értesítést küld a feltöltés módjáról. 

 

irodalom- és 

kultúratudomány 
M N A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási módszerrel fog 



történni, melyről bővebb információt a Kar 

ad. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri.  

japanológia M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A 

jelentkezőknek egy kibővített motivációs 

levelet kell a Karnak beküldeni.  

A kibővített motivációs levél 3-4 ezer 

leütés (szóközökkel együtt) terjedelemben 

az alábbi részekből álljon: 

1. Eddigi japán tanulmányok: mi vezette 

japán szakra, milyen érdeklődése van, 

milyen tanulmányokat folytatott a korábbi 

alapképzésén kívül, milyen eredményeket 

tud felmutatni, milyen tanulmányi 

eredményekkel? 

2. Röviden foglalja össze az alapképzési 

szakon leadott szakdolgozatát: téma 

bemutatása, mi volt a célja ezzel a témával, 

milyen szakirodalom alapján, milyen 

módszertannal, milyen eredményeket vagy 

következtetéseket tud mutatni? 

Amennyiben nem rendelkezik JLPT N3-

nál magasabb szintű nyelvvizsgával, írjon 

egy japán nyelvű összefoglalót is erről.  

3. A mesterképzésre milyen elképzelései 

vannak? Fejtse ki röviden esszé jelleggel, 

mi az érdeklődési területe a japanológián 

belül, milyen kutatási témával szeretne 

foglalkozni és milyen ismeretei vannak 

eddig az adott témáról (szakirodalmat is 

beleértve).   

4. Japán nyelvtudásról: Ha nincs JLPT N3-

nál magasabb szintű nyelvvizsgája, akkor 

értékelje a saját nyelvtudását! (Mire 

alapozza ezt az értékelést?) Részletezze, 

hogy az egyetemi órákon kívül eddig 

hogyan fejlesztette, illetve fejlesztené a 

saját nyelvtudását? 



Az értékelés ezen dokumentum alapján 

történik. 

kommunikáció- és 

médiatudomány 
M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási módszerrel fog 

történni, melyről bővebb információt a Kar 

ad. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri.  

kommunikáció- és 

médiatudomány 
M N A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási módszerrel fog 

történni, melyről bővebb információt a Kar 

ad. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri  

művészettörténet M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A jelentkezőknek 

2020. május 15-ig kell feltölteni a 

következő dokumentumokat: motivációs 

levél,önéletrajz, egy publikáció vagy 

szakdolgozat-fejezet, illetve egyéb 

tudományos igényű szöveg, amelyek 

alapján a jelentkező művészettörténeti 

ismeretei felmérhetőek. Az értékelés ezen 

dokumentumok alapján történik. 

A jelentkezőknek a kar értesítést küld a 

feltöltés módjáról. 

 

művészettörténet M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A jelentkezőknek 

2020. május 15-ig kell feltölteni a 

következő dokumentumokat: motivációs 

levél, önéletrajz, egy publikáció vagy 

szakdolgozat-fejezet, illetve egyéb 

tudományos igényű szöveg, amelyek 

alapján a jelentkező művészettörténeti 

ismeretei felmérhetőek. Az értékelés ezen 

dokumentumok alapján történik. 

A jelentkezőknek a kar értesítést küld a 

feltöltés módjáról. 

 



néderlandisztika M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A 

jelentkezőknek 2020. június 19-ig kell 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe a 

következő dokumentumokat: önéletrajz, 

holland nyelvű motivációs levél. 

Továbbá a jelentkezőnek a szakdolgozatát 

elektronikus formában a 

kreholland@kre.hu e-mail címre kell 

megküldeni. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

német nyelv, 

irodalom és kultúra 

(német nyelven) 

M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A 

jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell az E-felvételi 

rendszerbe 2020. június 2-ig feltölteni: 

 önéletrajz,  

 német nyelvű motivációs levél,  

 a korábbi tanulmányok 

ismertetése német nyelven, 

maximum 10 oldalban. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

osztatlan tanári [10 

félév [angol nyelv 

és kultúra tanára; 

média-, mozgókép- 

és 

kommunikációtaná

r]] 

O N A/K 

Gyakorlati vizsga (média): írásbeli 

alkalmassági vizsga Egy előzetesen megírt 

és beküldendő dolgozatból, esszéből áll. 

Bővebb információ a következő linken 

érhető el: https://btk.kre.hu/index.php/a-

gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-

a-media-mozgokep-es-

kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-

szamara A dolgozat és annak vizuális 

mellékleteit 2020. május 7-ig kell feltölten. 

A jelentkezőknek a kar értesítést küld a 

feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentum alapján történik.  

osztatlan tanári [10 

félév [hittanár-

nevelőtanár; 

média-, mozgókép- 

és 

kommunikációtaná

r]] 

O N A/K 

Gyakorlati vizsga (média): írásbeli 

alkalmassági vizsga Egy előzetesen megírt 

és beküldendő dolgozatból, esszéből áll. 

Bővebb információ a következő linken 

érhető el: https://btk.kre.hu/index.php/a-

gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-

a-media-mozgokep-es-

kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-

szamara  A dolgozat és annak vizuális 

https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara


mellékleteit 2020. május 7-ig kell 

feltölteni. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentum alapján történik. 

osztatlan tanári [10 

félév [magyartanár; 

média-, mozgókép- 

és 

kommunikációtaná

r]] 

O N A/K 

Gyakorlati vizsga (média): írásbeli 

alkalmassági vizsga Egy előzetesen megírt 

és beküldendő dolgozatból, esszéből áll. 

Bővebb információ a következő linken 

érhető el: https://btk.kre.hu/index.php/a-

gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-

a-media-mozgokep-es-

kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-

szamara  A dolgozat és annak vizuális 

mellékleteit 2020. május 7-ig kell 

feltölteni. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentum alapján történik. 

osztatlan tanári [10 

félév [német nyelv 

és kultúra tanára; 

média-, mozgókép- 

és 

kommunikációtaná

r]] 

O N A/K 

Gyakorlati vizsga (média): írásbeli 

alkalmassági vizsga Egy előzetesen megírt 

és beküldendő dolgozatból, esszéből áll. 

Bővebb információ a következő linken 

érhető el: https://btk.kre.hu/index.php/a-

gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-

a-media-mozgokep-es-

kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-

szamara  A dolgozatot és annak vizuális 

mellékleteit 2020. május 7-ig kell 

feltölteni. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentum alapján történik. 

osztatlan tanári [10 

félév 

[történelemtanár és 

állampolgári 

ismeretek tanára; 

média-, mozgókép- 

és 

kommunikációtaná

r]] 

O N A/K 

Gyakorlati vizsga (média): írásbeli 

alkalmassági vizsga Egy előzetesen megírt 

és beküldendő dolgozatból, esszéből áll. 

Bővebb információ a következő linken 

érhető el: https://btk.kre.hu/index.php/a-

gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-

a-media-mozgokep-es-

kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-

szamara . A dolgozat és annak vizuális 

mellékleteit 2020. május 7-ig kell 

feltölteni. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentum alapján történik. 

pszichológia M N A/K 

Írásbeli vizsga: online távolléti 

vizsgáztatási rendszerben fog történni. 

Előzetes regisztráció szükséges az 

írásbeli vizsga előtt, az online távolléti 

vizsgáztatási rendszerben való 

bejelentkezés lehetővé tételéhez. A 

https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara
https://btk.kre.hu/index.php/a-gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-a-media-mozgokep-es-kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-szamara


regisztráció módjáról és pontos 

időpontjáról az értesítő levélben kapnak 

információt a jelentkezők. 

Az írásbeli online vizsga tesztkérdésekből 

áll, melyek a Kar honlapján megtalálható 

szakmai irodalom alapján készülnek 

(http://www.kre.hu/btk/index.php/pszichol

ogia-ma). 

Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek (szóbeli felvételi): A szóbeli 

felvételi vizsga online távolléti 

vizsgáztatási módszerrel fog történni. 

A szóbeli vizsgára azok a jelentkezők 

kerülnek behívásra, akik az írásbeli vizsgán 

legalább 5 pontot elérnek. 

Szóbeli online vizsga: egy 

referenciamunka bemutatása, megvitatása, 

valamint a szakmai motiváció, 

kompetenciák és eddigi tapasztalatok 

felmérése. 

Az alábbi dokumentumok 

nélkülözhetetlenek a szóbeli vizsga 

értékeléséhez: 

• motivációs levél, 

• szakmai önéletrajz, 

• választott referenciamunka összefoglalója 

(max. egy oldalban). 

A három dokumentumot legkésőbb 

2020. június 5-ig kell feltölteni az E-

felvételi rendszerbe. 

színháztudomány M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A jelentkezőknek 

2020. június 1-ig kell az feltölteni azt az 

önéletrajzzal kísért, néhány oldalas 

motivációs levelet és azokat a 

csatolmányokat (szakdolgozat, 

konferencia-előadás, print vagy online 

formában megjelent szakírás, interjú, blog 

vagy vlog, projektterv, óraterv, pályázat, 

digitális felvétel stb.), amelyek az alábbi 

http://www.kre.hu/btk/index.php/pszichologia-ma
http://www.kre.hu/btk/index.php/pszichologia-ma


témákat érintik: • a jelentkező korábbi 

tanulmányait a kultúra-, a művészet- és az 

irodalomtörténet, illetve- elmélet területén, 

• a jelentkező előtanulmányait a dráma- és 

színháztörténet, illetve- elmélet területén,  • 

a jelentkező egyéni tapasztalatait a 

színházcsinálás és színháznézés 

vonatkozásában, • a jelentkező színházi, 

művészeti érdeklődésének irányát 

(szívesen látogatott színházak, 

kiemelkedőnek tartott alkotók), • a 

jelentkező elvárásait a szak elvégzésével 

kapcsolatban, a jelentkezés motivációját, • 

a jelentkező könyvben, folyóiratban, illetve 

elektronikusan megjelent írásainak listáját 

(esetleg másolatát), konferencia- és 

szimpózium-előadásainak címét (esetleg 

szövegét), egyéb szakmai 

megnyilatkozásainak dokumentumait, a 

korábbi tanulmányai közben végzett 

tudományos diákköri munka eredményeit 

(a dolgozatokat és azokkal az intézményes 

és az országos versenyeken elért 

helyezéseket),  • egyéb szakmailag 

említésre érdemesnek tartott információkat. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. 

színháztudomány M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A jelentkezőknek 

2020. június 1-ig kell az E-felvételi 

rendszerbe feltölteni azt az önéletrajzzal 

kísért, néhány oldalas motivációs levelet és 

azokat a csatolmányokat (szakdolgozat, 

konferencia-előadás, print vagy online 

formában megjelent szakírás, interjú, blog 

vagy vlog, projektterv, óraterv, pályázat, 

digitális felvétel stb.), amelyek az alábbi 

témákat érintik: • a jelentkező korábbi 

tanulmányait a kultúra-, a művészet- és az 

irodalomtörténet, illetve- elmélet 

területén,  •  a jelentkező előtanulmányait a 

dráma- és színháztörténet, illetve- elmélet 

területén,  • a jelentkező egyéni 

tapasztalatait a színházcsinálás és 

színháznézés vonatkozásában, • a 

jelentkező színházi, művészeti 

érdeklődésének irányát (szívesen látogatott 

színházak, kiemelkedőnek tartott alkotók), 



• a jelentkező elvárásait a szak 

elvégzésével kapcsolatban, a jelentkezés 

motivációját,  • a jelentkező könyvben, 

folyóiratban, illetve elektronikusan 

megjelent írásainak listáját (esetleg 

másolatát), konferencia- és szimpózium-

előadásainak címét (esetleg szövegét), 

egyéb szakmai megnyilatkozásainak 

dokumentumait, a korábbi tanulmányai 

közben végzett tudományos diákköri 

munka eredményeit (a dolgozatokat és 

azokkal az intézményes és az országos 

versenyeken elért helyezéseket), •    egyéb 

szakmailag említésre érdemesnek tartott 

információkat. Az értékelés ezen 

dokumentumok alapján történik. A 

jelentkezőknek a kar értesítést küld a 

feltöltés módjáról. 

szociológia M N A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi  vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri.  

tanári [2 félév 

[angol nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 24-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 

 önéletrajz, 

 magyar és angol nyelvű 

motivációs levél. 

Azon jelentkezőknek, akik nem tanári 

szakképzettséggel rendelkeznek (hanem 

bölcsész oklevéllel) a pályaalkalmassági 

vizsgálat a jelentkező által benyújtott 

motivációs levél és önéletrajz alapján 

történik. A dokumentumokat 2020. 

május 15-ig kell feltölteni az E-felvételi 

rendszerbe. 

Az értékelés ezen dokumentumok 

alapján történik. 

 



tanári [2 félév 

[holland nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

Azon jelentkezőknek, akik nem tanári 

szakképzettséggel rendelkeznek (hanem 

bölcsész oklevéllel) a pályaalkalmassági 

vizsgálat a jelentkező által benyújtott 

motivációs levél és önéletrajz alapján 

történik. A dokumentumokat 2020. 

május 15-ig kell feltölteni az E-felvételi 

rendszerbe. 
Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik.  

 

tanári [2 félév 

[magyar mint 

idegen nyelv 

tanára]] 

M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 20-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe:  

 részletes önéletrajz,  
 motivációs levél, amelyben a 

jelentkező kitér arra is, hogy a MID 

szaktanári képesítés birtokában 

milyen tevékenységekben 

gondolkodik, van-e konkrét 

elképzelése a végzettség és 

szakképzettség hasznosításáról. 

 

Azon jelentkezőknek, akik nem tanári 

szakképzettséggel rendelkeznek (hanem 

bölcsész oklevéllel) a pályaalkalmassági 

vizsgálat a jelentkező által benyújtott 

motivációs levél és önéletrajz alapján 

történik. A dokumentumokat 2020. 

május 15-ig kell feltölteni az E-felvételi 

rendszerbe.  

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [2 félév 

[magyartanár]] 
M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri.  



 

Azon jelentkezőknek, akik nem tanári 

szakképzettséggel rendelkeznek (hanem 

bölcsész oklevéllel) a pályaalkalmassági 

vizsgálat a jelentkező által benyújtott 

motivációs levél és önéletrajz alapján 

történik. A dokumentumokat 2020. 

május 15-ig kell feltölteni az E-felvételi 

rendszerbe.  

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [2 félév 

[német nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. június 2-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 német nyelvű motivációs levél 

 a korábbi tanulmányok 

ismertetése német nyelven, 

maximum 10 oldalban. 

 

Azon jelentkezőknek, akik nem tanári 

szakképzettséggel rendelkeznek (hanem 

bölcsész oklevéllel) a pályaalkalmassági 

vizsgálat a jelentkező által benyújtott 

motivációs levél és önéletrajz alapján 

történik. A dokumentumokat 2020. 

május 15-ig kell feltölteni az E-felvételi 

rendszerbe. 

 

Az értékelés ezen dokumentumok 

alapján történik. 

tanári [2 félév 

[történelemtanár és 

állampolgári 

ismeretek tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 15-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz, 

 motivációs levél. 



 

Azon jelentkezőknek, akik nem tanári 

szakképzettséggel rendelkeznek (hanem 

bölcsész oklevéllel) a pályaalkalmassági 

vizsgálat a jelentkező által benyújtott 

motivációs levél és önéletrajz alapján 

történik. A dokumentumokat 2020. 

május 15-ig kell feltölteni az E-felvételi 

rendszerbe. 
 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [4 félév 

[angol nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 24-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 magyar és angol nyelvű 

motivációs levél. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [4 félév 

[holland nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. június 19-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 holland nyelvű motivációs levél. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [4 félév 

[magyar mint 

idegen nyelv 

tanára]] 

M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 20-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe:  

 részletes önéletrajz, 



 motivációs levél, amelyben a 

jelentkező kitér arra is, hogy a MID 

szaktanári képesítés birtokában 

milyen tevékenységekben 

gondolkodik, van-e konkrét 

elképzelése a végzettség és 

szakképzettség hasznosításáról. 

tanári [4 félév 

[magyartanár]] 
M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri.  

tanári [4 félév 

[média-, 

mozgókép- és 

kommunikációtaná

r]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

gyakorlati vizsga (média) elmarad. Az 

értékelés egy előzetesen megírt és 

beküldendő dolgozatból, esszéből áll. 

Bővebb információ a következő linken 

érhető el: https://btk.kre.hu/index.php/a-

gyakorlati-felveteli-vizsga-kovetelmenyei-

a-media-mozgokep-es-

kommunikaciotanar-szakra-jelentkezok-

szamara A dolgozatot és annak vizuális 

mellékleteit 2020. május 7-ig kell 

feltölteni. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentumok alapján történik.  

tanári [4 félév 

[német nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. június 2-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 német nyelvű motivációs levél  

 a korábbi tanulmányok 

ismertetése német nyelven, 

maximum 10 oldalban.  

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik.  

tanári [4 félév 

[történelemtanár és 

állampolgári 

ismeretek tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  



A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 15-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe:  

 önéletrajz,  

 motivációs levél. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [5 félév 

[angol nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 24-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 magyar és angol nyelvű 

motivációs levél. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [5 félév 

[holland nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. június 19-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 holland nyelvű motivációs levél.  

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [5 félév 

[magyar mint 

idegen nyelv 

tanára]] 

M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 20-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe:  

 részletes önéletrajz,  
 motivációs levél, amelyben a 

jelentkező kitér arra is, hogy a MID 

szaktanári képesítés birtokában 

milyen tevékenységekben 

gondolkodik, van-e konkrét 



elképzelése a végzettség és 

szakképzettség hasznosításáról. 

tanári [5 félév 

[magyartanár]] 
M L A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási rendszeren keresztül 

fog történni. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri.  

tanári [5 félév 

[német nyelv és 

kultúra tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. június 2-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe: 

 önéletrajz,  

 német nyelvű motivációs levél, 

 a korábbi tanulmányok 

ismertetése német nyelven, 

maximum 10 oldalban. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

tanári [5 félév 

[történelemtanár és 

állampolgári 

ismeretek tanára]] 

M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad.  

A jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell 2020. május 15-ig 

feltölteni az E-felvételi rendszerbe:  

 önéletrajz,  

 motivációs levél. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

társadalmi-

viselkedéselemzés 
M N A/K 

A Motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek - szóbeli felvételi vizsga online 

távolléti vizsgáztatási módszerrel fog 

történni, melyről bővebb információt a Kar 

ad. 

A kért és csatolandó dokumentumokban 

változás nincs, azokat a Kar továbbra is 

kéri. 

történelem M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. A 



jelentkezőknek a következő 

dokumentumokat kell feltölteni 2020. 

június 19-ig az E-felvételi rendszerbe 

 önéletrajz,  

 motivációs levél. 

Az értékelés ezen dokumentumok alapján 

történik. 

vallástudomány M L A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. Az írásban kért 

dokumentumokat (motivációs 

levél+szakmai önéletrajz egyben, 2 írásbeli 

dolgozat (az egyik lehet a 

szakdolgozat))  2020. június 2-ig kell 

feltölteni. A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentumok alapján történik. 

vallástudomány M N A/K 

A korábban meghirdetett motivációs 

beszélgetés és szakmai ismeretekre épülő 

felvételi vizsga elmarad. Az írásban kért 

dokumentumokat (motivációs 

levél+szakmai önéletrajz egyben, 2 írásbeli 

dolgozat (az egyik lehet a 

szakdolgozat))  2020. június 2-ig kell 

feltölteni.A jelentkezőknek a kar értesítést 

küld a feltöltés módjáról. Az értékelés ezen 

dokumentumok alapján történik. 

 


