Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Képzési forma, munkarend:
Mesterképzés, nappali és levelező munkarend
Képzési idő:
Az előképzettségtől függően 2-3-4-5 félév
Az szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
─ magyar nyelvű megjelölése: okleveles, ember és társadalom műveltségterületi
tanár;
─ angol nyelvű megjelölése: teacher of specialization of people and society;
Mi a képzés célja?
A képzés célja a korábban megszerzett szakképzettségre alapozva az oktatási,
pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori
képzésben történő folytatására való felkészítés. A tanári mesterszakot végzettek
egyszerre két tudományterületre nyernek bevezetést, egyrészt a szakmai diszciplináris
területre (pl. társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, filozófia), másrészt a
neveléstudományba (társadalomtudományi ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak
oktatása).
Kiknek ajánljuk?
Az intézménybe MA tanári képzésre felvételt nyert hallgatóknak, akik felvehetik az
Ember és társadalom műveltségterületi tanár szakot első választott, vagy második
szakként. A konzultációk összeegyeztetésével lehetőség nyílik arra, hogy szinte
ugyanannyi idő alatt párhuzamosan két szakot is elvégezzenek. A képzés végével, így két
MA tanári diploma segíti a munkapiacon való elhelyezkedést.
Melyek a főbb tárgyak?
A képzés számos tudományterületet magába foglal és multidiszciplináris jellegénél fogva
rendkívül változatos tanegységeket tartalmaz. A társadalomtudományi modulon
(politológia, szociológia, történelem, jogi és közgazdaságtani ismeretek) belül helyet kap
az idegen nyelv, üzleti etika, statisztika, pedagógia, társadalmi és jogi normák,
gazdaságpolitika, a kommunikáció interdiszciplináris területei és az európai civilizációs
tanulmányok.

Előzményként elfogadott alapszakok (BA/BSC):
─ Történelem;
─ Néprajz;
─ Pszichológia;
─ Szabad bölcsészet;
─ Kulturális antropológia;
─ Kommunikáció és médiatudomány;
─ Társadalmi tanulmányok.

Főbb tárgyak:
Társadalomtudományi alapismeretek: multidiszciplináris társadalomtudományi
modul (politológia, szociológia, történelem, jogi és közgazdaságtani ismeretek;
Készségfejlesztő, módszertani modul: kommunikáció, idegen nyelv, informatika,
statisztika, pszichológia, pedagógia;
Szakmai törzsanyag:
─ alapozó modul (társadalmi és jogi normák, ember és környezete, demokráciák és
demokratizálódási folyamatok a világban);
─ szakterületi ismeretek (etikai ismeretek, társadalom rétegződése és mobilitása,
gazdaságpolitika, európai civilizációs tanulmányok, társadalmi konfliktusok
szociálpszichológiája, morálfilozófiák és személyiségetikák);
A differenciált szakmai ismeretek:
─ szakmódszertani ismeretek (szakmódszertan elmélete és gyakorlata);
─ iskolai tanítási gyakorlat;
─ szabadon választható ismeretek (üzleti etika, a globalizáció társadalmi és
gazdasági hatásai, a kommunikáció interdiszciplináris területei).
Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert legalább középfokú C típusú,
illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
A tanári mesterszakot végzettek egyszerre két tudományterületre nyernek bevezetést,
egyrészt a szakmai diszciplináris területre, másrészt a neveléstudományba. A
mesterfokozatot megszerzése után az egyetemek doktori iskoláiban doktori
tanulmányokat folytathatnak mindkét tudományterületen az általuk kiválasztott
témában, kiemelten a pedagógia, szociológia, politológia, kulturális antropológia és
történelem területén.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
─ a társadalomtudományi tárgyak magas színvonalú oktatására;
─ a tantervekben előírt kötelező társadalomtudományi ismeretekhez kapcsolódó
tantárgyak oktatására;
─ a társadalomtudományhoz közel álló tantárgyak (pl. társadalmi ismeretek,
állampolgári ismeretek, filozófia) iskolai oktatására,
─ a tanári pályán kívül más szakterületeken (pl. kommunikáció, politológia) is
érvényesíthető ismeretek alkalmazására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
─ általános iskolák;
─ középiskolák;

─ oktatásszervező intézmények;
─ kulturális, tudományos-ismeretterjesztő intézmények;
─ nonprofit szervezetek.
További információ:
Telefon: 36/520-435
E-mail: politologia@ektf.hu
Web: http://politologia.ektf.hu/

