
Ft/félév

szak munkarend 2021/2022

a pedagógiai gyakorlat kutatása fejlesztése E 180 000

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája L 190 000

alkalmazott viselkedéselemzés *** L 300 000

általános és családügyi mediáció (közvetítés) L 190 000

coach-üzleti edző E 310 000

család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus E 180 000

diáktanácsadás E 180 000

egészségfejlesztő szakpszichológus E 220 000

fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő** L  -

fejlesztőpedagógus E 180 000

felsőoktatás- és tudománymenedzsment E 200 000

igazságügyi klinikai szakpszichológus L 220 000

IKT oktatásmódszertan szakirányú továbbképzés E 210 000

interkulturális nevelési szaktanácsadó E 180 000

intézményelemző és -értékelő E 180 000

íráselemző szakember E 180 000

iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő** L  -

iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus E 180 000

katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus L 240 000

környezetvédelmi szakpszichológus **** E 200 000

közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga E 180 000

kreativitás-ökológiai szaktanácsadó E 300 000

meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó E 210 000

mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő** L  -

mentortanár-képzés E 180 000

mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő** L  -

módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (+tehetségfejlesztő szaktanácsadó) E 180 000

múzeumpedagógiai szaktanácsadó E 180 000

oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás (drop out) E 180 000

oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó E 210 000

outdoor programvezető E 180 000

pedagógiai szakpszichológus E 190 000

pedagógus szakvizsga E 180 000

pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban felnőttképzési tanfolyam E, L 180 000

perinatális szaktanácsadó (+ perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam) E 170 000

perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam (ld. perinatális szaktanácsadó) E 170 000

rekreáció- és szabadidősport-szervező E 180 000

szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológus***** E 250 000

szexuálpszichológiai szakpszichológus E 280 000

szoft technológiai tanácsadó E 300 000

tanácsadó szakpszichológus E 260 000

tananyag- és taneszköz-innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő** L  -

tankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára ** L  - 

társadalmi integrációs tanácsadó E 200 000

tehetségfejlesztő szaktanácsadó (ld. módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban) E 180 000

részismereti képzés E

az adott képzés 

meghirdetéséről szóló KT-

döntéssel állapítandó meg

részismereti képzés (30 kredites pedagógus-továbbképzés) E 180 000

jelentkezési díj (legfeljebb három szakra, minden további szakra való jelentkezés összege 

jelentkezésenként további 2.000 Ft.)
7 000

Az önköltség összege a szakirányú továbbképzésekben és a tanfolyami képzésekben 

a 2021/2022-es tanévben az ELTE PPK-n*

***** Elfogadta a PPK Kari Tanácsa a 2021. április 23-i ülésen az 55/2021. (IV. 23.) PPK KT határozattal.

*** Elfogadta a PPK Kari Tanácsa a 2020. december 8-i ülésen a 150/2020. (XII. 8.) PPK KT határozattal.

**** Elfogadta a PPK Kari Tanácsa a 2020. november 20-i ülésen a 142/2020. (XI. 20.) PPK KT határozattal.

** A szakon kizárólag Szombathelyen folyik/folyt képzés; mivel pedagógus-továbbképzésről van szó, a meghirdetés és ezzel együtt az önköltség 

megállapításának jogköre a képzésszervező szervezeti egységé, azaz a BDPK-é.

*Elfogadta a PPK Kari Tanácsa a 2020. október 20-i ülésén a 124/2020 (X.20.) PPK KT határozattal.


