
 
 

 

 

Vizuáliskultúra-tanár tanári szak – részidős tanárképzés bemutatása  
 
A képzés hirdetője: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar  
 

1. A képzés célja:  

- az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamán kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozatán, 

- a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, 

- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakgimnáziumban, 

- a szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, 

a vizuális kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes 

tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.  
 

2. Az oklevélben szereplő tanári szakképzettség megnevezése:  

Magyar nyelvű megjelölése: okleveles vizuáliskultúra-tanár  

Angol nyelvű megjelölése: teacher of visual culture  
 

3. A képzés leírása:  

A részidős tanári mesterképzésben széleskörű felkészítés történik a vizuáliskultúra tantárgy tanítására. Kiemelt figyelmet fordítunk a korszerű pedagógiai, 

módszertani ismeretek és új kutatási eredmények bemutatására, valamint az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására, mind a gyakorlatok során, mind a 

gyakorló iskola keretein belül. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszéken folyó tudományos-művészeti tevékenységekbe is, a különböző alkotó 

műhelyekben szakmailag és pedagógiailag felkészülhetnek választott hivatásuk magas színvonalú gyakorlására. Hallgatóink számára biztosítjuk a doktori 

képzésekre történő felkészülés lehetőségét elsősorban a neveléstudományi terület doktori képzésére, de a legtehetségesebb hallgatók számára a művészeti DLA 

és a művészettudományi és PhD-képzés is célkitűzés lehet.  
 

A  részidős  képzések  futamideje  2  vagy  4  félév,  amelyet  a  korábbi  végzettségtől  függően  szakmai,  szakmódszertani,  pedagógiai-pszichológiai  és  

pályaszocializációs  ismeretek  elsajátíttatására  és  az  iskolai  tanítási  gyakorlat  megszerzésére  fordítunk.  A  Szegedi  Tudományegyetem  Juhász  Gyula  

Pedagógusképző Kar Rajz - Művészettörténet Tanszéke a képzésben a vizuáliskultúra tanári szak szakterületi és szakmódszertani ismereteinek oktatásáért  

felelős.  
 
 

A vizuáliskultúra tanár szakon az alábbi részidős képzések vannak.  
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4 féléves képzés 2 féléves képzés 
 

Alapképzést végzettek Más szakot végzettek Tanítói képesítéssel Szakirányú mesterképzést Főiskolai szintű rajztanári 
számára számára rendelkezők számára végzettek számára képesítéssel rendelkezők 

(Képzőművészeti Egyetem, számára 
MOME stb.) szintemelő képzés 

 

A részidős vizuáliskultúra tanárképzésben csak levelező munkarendű képzés indul. 
 

4. Vizuáliskultúra-tanár tanári szak – részidős tanárképzés bemutatása  
: 
 

Belépés a képzésbe futamidő belépési feltétel Gyakorlati Szóbeli A képzés célja 

felvételi felvételi 

vizsga vizsga 

 

Alapképzést végzettek 

számára 

 

4 félév Az alábbi alapképzésben 
szerzett oklevél valamelyike: 
kézműves, környezetkultúra, 
plasztikai ábrázolás, képi 
ábrázolás, elektronikus 
ábrázolás, kerámiatervezés, 
üvegtervezés, fémművesség, 
formatervezés, textiltervezés, 
tervezőgrafika, alkalmazott 
látványtervezés, animáció, 
design és művészetelmélet, 
média design, kézműves 
tárgykultúra, 
építőművészet, képalkotás, 
designkultúra, tárgykultúra, 
látványtervezés, tárgyalkotás 

 

nincs van 

 

Egyszakos vizuális kultúra tanárok képzése. 

Széleskörű pedagógiai, pszichológiai, pályaszocializációs és 

módszertani felkészítés a választott szakterület  

tanításához.  
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Más szakos 4 félév Általános vagy középiskolai van van A korábban megszerzett más szakos tanári képesítés mellé 

tanárszakot végzettek iskolai bármely szakos tanári a vizuáliskultúra tanári képesítés megszerzése. 

számára oklevél Széleskörű szakterületi szakmai, pedagógiai, pszichológiai, 

és módszertani felkészítés az újabb választott szakterület 

tanításához. 
 
 

Tanítói képesítéssel 4 félév Tanítói oklevél van van A korábban megszerzett tanítói képesítés mellé a 

rendelkezők számára vizuáliskultúra tanári képesítés megszerzése. 

Széleskörű szakterületi szakmai, pedagógiai, pszichológiai, 

és módszertani felkészítés a választott szakterület 

tanításához. 
 
 

Szakirányú 
mesterképzést 
végzettek számára 
(Képzőművészeti 
Egyetem, MOME stb.) 

 
 

2 félév Szakirányú mesterszintű 

oklevél 

 
 

nincs van 

 
 

A korábban megszerzett szakmai-szakterületi mesterszintű 

képesítés mellé a vizuáliskultúra tanári képesítés 

megszerzése. 

Széleskörű pedagógiai, pszichológiai, és módszertani 

felkészítés a választott szakterület tanításához. 
 
 

Főiskolai szintű 
rajztanári képesítéssel  
rendelkezők számára 

 
 

2 félév Általános iskolai rajztanári 

oklevél 

 
 

nincs van 

 
 

A korábban megszerzett általános iskolai rajztanári 

képesítés kiegészítése mesterszintű vizuáliskultúra tanári 

oklevélre. Korszerű szakmai, pedagógiai, módszertani 

ismeretek elsajátítása a választott szakterület magasabb 

szintű tanításához.  
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS:  
 

Felvételi vizsga komponensei:  

1.  A korábbi képzésben megszerzett oklevél minősítése  

2.  Rajz gyakorlati felvételi vizsga: (van vagy nincs, a korábbi végzettségnek megfelelően)  

3.  A jelentkező megismerése - felvételi beszélgetés  
 

A felvételivel kapcsolatos további információk megtalálhatók:  

http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/felveteli.html  

 

A képzéssel kapcsolatos további információk kérhetők a Rajz-Művészettörténet Tanszék tanulmányi felelősétől:  

fabulyanejoli@gmail.com  

 

http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/felveteli.html
mailto:fabulyanejoli@gmail.com

