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TÖRTÉNELEMTANÁR
Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező
Képzési idő: 2–5 félév, tanári oklevéllel 2–3 félév
Felvételi követelmény: motivációs beszélgetés
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles történelemtanár
A képzés célja: olyan történelem szakos tanárok képzése, akik a világtörténelem nagy
korszakainak tanulmányozása során elsajátítják a legfontosabb szakmai ismereteket, és
annak birtokában a gazdaság-, társadalom-, politikatörténeti folyamatokat, az eszme- és
kultúrtörténet jelentőségét; eredményeit képesek egyetemes összefüggésekben
értelmezni és értelmeztetni.
Olyan történelem szakos tanárok képzése, akik a magyar nép történelmének,
Magyarország és Európa elválaszthatatlan kapcsolatrendszerének kiemelkedő
eseményeit a legújabb tudományos eredményeik tükrében ismerik és tudásuk alapján
képesek a történelem szakkal szemben támasztott társadalmi igények kielégítésére.
Olyan történelem szakos tanárok képzése, akik szakmai és módszertani ismereteik
birtokában megfelelnek a közoktatás elvárásainak, képesek lesznek ismereteik - önálló és
szervezett keretek közötti - bővítésé-re, megújítására.
A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai: ókortörténet, középkori történelem,
koraújkori-újkori történelem (1492-1918), modernkori történelem (20. század).
A differenciált szakmai ismeretek tantárgyai: kötelezően választható speciálkollégium,
latin nyelv I-II., szakmódszertan, iskolai gyakorlat.
Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, B2 komplex (korábban középfokú C) típusú nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
Mentesülnek a nyelvi követelmények alól azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első
évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik.
Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek
záróvizsgát.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: a tanári mesterszakot vé gzettek a
mesterfokozat megszerzése után az egyetemek doktori iskoláiban doktori tanulmányokat
folytathatnak a történettudomány általuk kiválasztott területén. 2010-ben az Eszterházy
Károly Főiskolán is megalakult a doktori iskola, a tanári mesterszakot végzettek itt is
szerezhetnek PhD fokozatot. Az EKF doktori iskolájának vezetője Dr. Romsics Ignác
akadémikus, programjai: a Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 15261711 között, Magyarország története a reformkor végétől 1918-ig, Magyarország
története 1918-tól napjainkig.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: történelemtanítás feladatainak
színvonalas ellátásra, a történelemhez közel álló tantárgyak (pl. társadalmi ismeretek,
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filozófiatörténet) iskolai oktatására, a tanári pályán kívül más szakterületeken (pl.
kommunikáció, politológia, levéltár) is érvényesíthető ismeretek szerzésére.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: általános iskolák, középiskolák,
oktatásszervező intézmények, kulturális, tudományos-ismeretterjesztő intézmények.

