
Tájékoztató tanárképzésre jelentkező hallgatók számára 
  

TANÁRKÉPZÉS ALAPSZAKON  

vagy 

POSZTGRADUÁLIS RENDSZERBEN 

 

 

Felvételi tájékoztató 

 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit 

hirdet alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017, rendelet alapján azok számára, 

akik tanulmányaik közben vagy azok elvégzése után szeretnének beiratkozni 

az I-es szintű pedagógiai modulra. 

 

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat 

de absolvire, nivelul I.). 

 

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára 

készülnek, jelenleg másod- vagy harmadéves hallgatók, illetve egyetemi 

tanulmányaikat már befejezték. 

 

A képzés formája:  3 év nappali tagozaton vagy összevont formában 1 év 

harmadéveseknek, 2 év (másodéveseknek) 

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton. 
 

Alapszak  
A teljes képzés díja 800 RON – ezen felül a vizsgadíj 50 RON és anyakönyvezési díj 50 

RON. 

A tandíjak befizetése az alábbiak szerint történik: 

 

Elsőévesek  számára 
-  I. részlet – 150 RON (sikeres felvételi esetén az anyakönyvezési díj befizetésével egy 

időben) 2017. november 4-ig. 

- II. részlet – 150 RON – 2018. április 14-ig. 

 

Másodévesek számára 
-  I. részlet – 200 RON (sikeres felvételi esetén az anyakönyvezési díj befizetésével egy 

időben) 2017. november 4-ig. 

- II. részlet – 200 RON – 2018. április 14-ig. 

 

 

 



Harmadévesek számára 
-  I. részlet – 400 RON (sikeres felvételi esetén az anyakönyvezési díj befizetésével egy 

időben) 2017. november 4-ig. 

- II. részlet – 400 RON – 2018. április 14-ig. 

 

Posztgraduális    

A teljes képzés díja 1500 RON  

A tandíjak befizetése az alábbiak szerint történik: 

 

-  I. részlet – 300 RON (sikeres felvételi esetén az anyakönyvezési díj befizetésével egy 

időben) 2017. november 4-ig. 

- II. részlet – 500 RON – 2017. december 15-ig. 

- III. részlet - 400 RON – 2018. március 1-ig. 

- IV. részlet – 300 Ron 2018. május 2-ig 

 

Beiratkozás: 2017. október 2–17. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, 

naponta 9 és 15 óra között. 

Felvételi időpontja: 2017. október 18., 16 óra 
 

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112. 
 

mailto:partiumdpp@gmail.com

