A tanári pályaalkalmassági vizsgálat
A tanárképzésre jelentkezők a felvételi eljárás keretében pályaalkalmassági vizsgálaton
vesznek részt. A pályaalkalmassági vizsgálat célja a jelölttel való személyes találkozás
során a jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, kommunikációs készségéről
való tájékozódás.
1. A pályaalkalmassági vizsgálaton az előzőleg megküldött motivációs levél alapján
beszélgetés zajlik a jelentkezővel motivációjáról, terveiről, a tanári – vallástanári
pályával kapcsolatos elképzeléseiről.
Kérjük a motivációs levelét 2022. augusztus 5-ig töltse fel az e-felvételi felületre!
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a hittanár-nevelőtanár szakpár esetén a
pályaalkalmasságot külön hitéleti alkalmassági eljárásban is vizsgáljuk. A szakpárra való
felvételhez mindkét alkalmassági vizsgálaton „alkalmas” minősítés szükséges.
Amennyiben a hitéleti alkalmassági eljárásban „nem alkalmas” minősítést kap a
jelentkező, de a tanári alkalmassági vizsgálaton „alkalmas” a minősítése, akkor a hittanárnevelőtanár szakkal együtt megjelölt szakpárra nem nyerhet felvételt, de az esetleg más
megjelölt (nem hitéleti) tanári szakra felvételt nyerhet.
A pályaalkalmassági vizsgálat illetve a hittani ismeretek tantárgyi vizsga időpontja:
2022. augusztus 16. 10 óra. Kérjük, hogy ebben az időpontban külön értesítés nélkül
jelenjen meg a vizsgán a Rektori Ülésteremben.
Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjék magával hozni:
 személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (személyi igazolvány,
útlevél vagy új típusú vezetői engedély),
2. Az új követelmények szerint minden tanár szakra felvételizőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy „nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak
folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányai során folytatandó egy
éves szakmai gyakorlatát is. Tudomásul veszi, hogy tanulmányai ideje alatt egészségi
állapotában bekövetkezett változás esetén az intézmény kötelezheti foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálatra”. A felvételiző ezt a nyilatkozatot a
pályaalkalmassági vizsgálat keretében teszi meg, erről előzetes igazolást vagy más
dokumentumot hoznia nem kell.
Mivel választott szakjainak egyike, a hittanár-nevelőtanár szak, hitéleti szak, ezért kérjük,
hogy augusztus 5-ig közvetlenül a Tanulmányi osztály címére küldje el a református
konfirmációjának igazolását, és a lelkészi ajánlást (amennyiben egyházi fenntartású
iskolában érettségizik, vallástanári ajánlást is kérünk) és az önéletrajzát. Ezek nélkül
nem vehet részt az alkalmassági eljárásban.
Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, forduljon a Tanulmányi osztály
munkatársaihoz.
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