
49/2016. (11.30.) ELTE BGGYK Kari Tanács határozata alapján1 

a gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés keretében történő  

előzetes tudásbeszámítás rendje 

1./ Bárhol, bármilyen képzésben megszerzett tudások beszámítása 

Az a hallgató, aki bárhol bármilyen képzésben olyan tárgyat tanult, amelynek tematikája legalább 70%-ban 

megegyezik a gyógypedagógus szakvizsga valamely tantárgyának tematikájával, egyéni kreditátviteli kérelmet 

nyújthat be az ELTE Hallgatói Követelményrendszerében leírtak alapján. 

2./ Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon szakirányú továbbképzettségben legalább 

abszolutóriumot szerzett hallgatók előzetes tudásának beszámítása 

Az a hallgató, aki a gyógypedagógus-szakvizsga képzés megkezdését megelőző 5 naptári éven belül, 

illetve a gyógypedagógus-szakvizsga képzéssel párhuzamosan a szakvizsga abszolutóriumának 

megszerzését megelőzően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon bármely szakirányú 

továbbképzésben legalább abszolutóriumot szerzett, és a gyógypedagógus szakvizsga keretében a 

„gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása” modult választja, a „gyógypedagógiai szakismeret és 

gyakorlat megújítása”modulhoz tartozó tanegységek követelményeinek teljesítése alól felmentést kap. 

A teljesítettnek elismert tárgyak és kreditek: 

 TPSZ-5141/TPSZ-5142 Az integráció általános elvei és modelljei 1. és 2. (15 óra – 10 kredit 

/ 15 óra – 8 kredit) 

 TPSZ-508 Ismeretek a gyógypedagógus képzés tartalmi átalakulásáról 30 óra, 12 kredit 

 TPSZ-509 Felnőttek rehabilitációjának ismeretei 30 óra, 7 kredit- 

 TPSZ-5101/TPSZ-5102 A gyógypedagógiai kompetencia változása pedagógiai szolgáltatásban 30 óra, 18 

kredit 

Ugyanez az eljárásrend vonatkozik azon gyógypedagógus alapvégzettséggel rendelkezőkre, akik nappali vagy 

levelező tagozaton – az ország bármely felsőoktatási intézményében – újabb gyógypedagógiai szakirányon 

szereztek legalább abszolutóriumot. 

3./ Alap- és mesterképzésben legalább abszolutóriumot szerzett hallgatók előzetes tudásának 

beszámítása 

Az a hallgató, aki gyógypedagógia alapvégzettsége (vagy ezzel egyenértékű korábbi főiskolai végzettsége) mellett 

a gyógypedagógus-szakvizsga képzés megkezdését megelőző 5 naptári éven belül, illetve a 

gyógypedagógus-szakvizsga képzéssel párhuzamosan a szakvizsga abszolutóriumának 

megszerzését megelőzően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon a gyógypedagógia egyetemi vagy 

mesterképzésben abszolutóriumot szerzett, valamint az a hallgató, aki gyógypedagógia alapvégzettsége (vagy ezzel 
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rendjének átfogó módosításáról a gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés keretében 



egyenértékű korábbi főiskolai végzettsége) mellett a gyógypedagógus-szakvizsga képzés megkezdését 

megelőző 5 naptári éven belül, illetve a gyógypedagógus-szakvizsga képzéssel párhuzamosan a 

szakvizsga abszolutóriumának megszerzését megelőzően bármely felsőoktatási intézményben ápolás és 

betegellátás alapképzési szakon gyógytornász szakirányon vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon 

abszolutóriumot, pszichológia, egészségpszichológia, gyógytestnevelő tanár, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, 

tehetségfejlesztő tanár, kommunikáció és médiatudomány, komplex rehabilitáció vagy interkulturális pszichológia 

és pedagógia mester szakon abszolutóriumot szerzett és a gyógypedagógus szakvizsga keretében a 

„gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása” modult választja, a „gyógypedagógiai szakismeret és 

gyakorlat megújítása”modulhoz tartozó tanegységek követelményeinek teljesítése alól felmentést kap. 

A teljesítettnek elismert tárgyak és kreditek: 

 TPSZ-5141/TPSZ-5142 Az integráció általános elvei és modelljei 1. és 2. (15 óra – 10 kredit 

/ 15 óra – 8 kredit) 

 TPSZ-508 Ismeretek a gyógypedagógus képzés tartalmi átalakulásáról 30 óra, 12 kredit 

 TPSZ-509 Felnőttek rehabilitációjának ismeretei 30 óra, 7 kredit 

 TPSZ-5101/TPSZ-5102 A gyógypedagógiai kompetencia változása pedagógiai szolgáltatásban 30 óra, 18 

kredit 

3.A/ Pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámításának rendje 

Az a hallgató, aki gyógypedagógia alapvégzettsége (vagy ezzel egyenértékű korábbi főiskolai végzettsége) mellett 

a gyógypedagógus-szakvizsga képzés megkezdését megelőző 5 naptári éven belül, illetve a 

gyógypedagógus-szakvizsga képzéssel párhuzamosan a szakvizsga abszolutóriumának 

megszerzését megelőzően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon legalább 120 óra időtartamban részt 

vett pedagógus-továbbképzésben, függetlenül attól, hogy a 120 órát egy vagy több képzés óraszámának 

összeszámításával szerezte meg és a gyógypedagógus-szakvizsga keretében a „gyógypedagógiai szakismeret és 

gyakorlat megújítása” modult választja, a „gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása”modulhoz tartozó 

tanegységek követelményeinek teljesítése alól felmentést kap. 

A teljesítettnek elismert tárgyak és kreditek: 

 TPSZ-5141/TPSZ-5142 Az integráció általános elvei és modelljei 1. és 2. (15 óra – 10 kredit 

/ 15 óra – 8 kredit) 

 TPSZ-508 Ismeretek a gyógypedagógus képzés tartalmi átalakulásáról 30 óra, 12 kredit 

 TPSZ-509 Felnőttek rehabilitációjának ismeretei 30 óra, 7 kredit 

 TPSZ-5101/TPSZ-5102 A gyógypedagógiai kompetencia változása pedagógiai szolgáltatásban 30 óra, 18 

kredit 

4./ A „családközpontú koragyermekkori intervenció”, a „családközpontú koragyermekkori 

intervenciós konzulens”, valamint a „hallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása” 

szakirányú továbbképzésekben legalább abszolutóriumot szerzett hallgatók előzetes tudásának 

beszámítása 



Az a hallgató, aki a „családközpontú koragyermekkori intervenció”, a „családközpontú koragyermekkori intervenciós 

konzulens” szakirányú továbbképzésben legalább abszolutóriumot szerzett, és a gyógypedagógus szakvizsga 

keretében a „gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár” modult választja, a 

„gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár”modulhoz tartozó TPSZ-5201/TPSZ-

5202 Gyakorlatvezetés és szakértői munka köznevelési integrációban 1. és 2. (15 óra – 10 kredit / 

15 óra – 8 kredit) tanegység követelményeinek teljesítése alól felmentést kap. 

Az a hallgató, aki a „hallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása” szakirányú továbbképzésben legalább 

abszolutóriumot szerzett, és a gyógypedagógus-szakvizsga keretében a „gyógypedagógiai szakértő, 

gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár” modult választja, a „gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai 

gyakorlatvezető, vezetőtanár” modulhoz tartozó TPSZ-5201/TPSZ-5202 Gyakorlatvezetés és szakértői 

munka köznevelési integrációban 1. és 2. (15 óra – 10 kredit / 15 óra – 8 kredit), TPSZ-511 A 

gyakorlatvezetés, vezetőtanári munka pedagógiája (30 óra 12 kredit) tanegységek követelményeinek teljesítése 

alól felmentést kap 

5./ A gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés azon hallgatójának, aki rendelkezik a 

gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés keretében megszerzett végzettséggel és a 

képzés keretében a második modul követelményeit teljesíti, annak a képzés keretében nem kell újabb 

szakdolgozatot készítenie, számára a TPSZ-5071 és a TPSZ 5072 Szakdolgozat készítése (30 óra, 10 

kredit) tanegység alól, ezzel a szakdolgozat készítése alól felmentést kell biztosítani. 

6./ A pedagógus szakvizsgával rendelkező hallgató a kötelezően oktatott tanulmányi területhez 

tartozó tárgyak követelményeinek teljesítése alól felmentést kap. 

 TPSZ-501 Közigazgatási vezetési ismeretek, 30 óra, 6 kredit 

 TPSZ-5021/TPSZ5022 A nevelési-oktatási intézmény szervezetének működése, 30 óra, 14 kredit 

 TPSZ-5031/TPSZ-5032 Minőségirányítás a pedagógiai szolgáltatásban, 45 óra, 13 kredit 

 TPSZ-504 A pedagógus a közoktatásban, a fogyatékosok ellátásában, 15 óra, 8 kredit 

 TPSZ-5051/TPSZ-5052 A különleges gondozást igénylők nevelése-oktatása, 30 óra, 14 kredit 

Ez a szabályozás az elfogadásának a napján lép hatályba, de rendelkezésit a folyamatban lévő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

Budapest, 2016. november 30. 

 

 

        -------------------------------------------------- 

         dr. Zászkaliczky Péter 
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