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MINDENT AZ ALAPSZAKRÓL 
 

Az alapképzés célja, olyan gyógypedagógusok képzése, akik 

rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai 

(orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) korszerű 

ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással, 

melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos 

emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk és 

társadalmi integrációjuk érdekében. Képesek választott 

szakirányukon, szakirányaikon a sérült, fogyatékos, akadályozott 

emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, 

nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. 

 

A képzésről bővebb információk a január 28-ai ONLINE Nyílt 

Napon vagy az Educaton. 

Mi ott leszünk! És te? 



 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

SZAKIRÁNYOK SZÍNESSÉGE A SZAKON 

 

A Bárczin 8 szakirány közül választhattok. Vannak olyan 

szakirányok, amit párosíthattok más szakiránnyal és van 

olyan, amit nem. Ilyen például a logopédia szakirány. A 

következő oldalakon a szakirányokat mutatjuk be 

nektek. Reméljük többhöz is kedvet kaptok, mert 

garantáljuk, hogy mindegyiknek megvan a maga varázsa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autizmus spektrum pedagógiája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmileg akadályozottak pedagógiája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakirány az autizmussal élő 

gyermekek, fiatalok és felnőttek 

speciális nevelési, fejlesztési 

szükségleteinek megállapítására, 

fejlesztési tervek kidolgozására, a 

gyógypedagógiai feladatok ellátására 

készít fel az egészségügy, korai 

fejlesztés, oktatás valamint a szociális 

intézmények színterein.  

 

A szakirány a korai fejlesztés, a speciális 

óvodai és iskolai nevelés, oktatás 

színterein biztosított gyógypedagógiai 

segítségnyújtásra, az értelmileg 

akadályozott és halmozottan 

fogyatékos gyermekek, fiatalok, 

felnőttek nevelésére, oktatására, 

fejlesztésére, egyéni és csoportos 

fejlesztő valamint terápiás 

foglalkozások irányítására készít fel. 



 

 

 

Hallássérültek pedagógiája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látássérültek pedagógiája 

 

 

 

 

 

A szakirány a csecsemő-, gyermek-, 

ifjúkorú, és felnőtt hallássérültek 

szakszerű gyógypedagógiai 

ellátására készít fel, a végzett 

szakemberek speciális óvodai, 

iskolai nevelési és differenciált 

oktatási feladatokat látnak el, illetve 

a hallássérült felnőttek 

rehabilitálását végzik.  

 

A szakirány a látássérülés felismerésére, a 

látássérült gyermekek korai gondozására, 

fejlesztésére, speciális óvodai és iskolai 

nevelésére, oktatására, valamint látássérült 

felnőttek foglalkoztatására és komplex 

rehabilitációjára készít fel.  

 



 

 

 

Logopédia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichopedagógia 

 

 

 

 

 

 

A szakirány a beszéd-, hang- és 

nyelvi zavarok felismerésére, a 

logopédiai segítségre szoruló 

gyermekek kiválasztására, korai 

gondozására és habilitációjára, 

valamint a 3–18 éves korosztály 

körében nevelési, oktatási, 

fejlesztési, terápiás feladatok 

tervezésére és ellátására készít fel. A 

logopédia szakirány csak egy 

szakirányos képzésben végezhető. 

 

A szakirány a nehezen kezelhető, 

személyiség- viselkedés- és 

teljesítményzavarokkal, tanulási zavarokkal 

küzdő gyermekek, fiatalok, felnőttek 

oktatására, gyógyító nevelésére, 

gondozására, társadalmi beilleszkedésük 

elősegítésére készít fel.  

 



Szomatopedagógia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakirány a mozgáskorlátozottság 

felismerésére, a mozgáskorlátozott, valamint 

halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok és 

felnőttek korai gondozására, fejlesztésére, 

óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, 

foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít 

fel.  

 

A szakirány a tanulásban akadályozott 

– enyhén értelmi fogyatékosnak 

minősítettek, illetve nehezen tanuló – 

gyermekek, fiatalok speciális nevelési 

szükségleteinek megállapítására, 

gyógypedagógiai nevelési, oktatási, 

fejlesztési, terápiás és prevenciós 

feladatok ellátására készít fel. 

 



 

      

 

 

 

 

MIKOR, MIT ÉS MIVEL PÁROSÍTHATOK? 

 

A szakirány-választás a képzés második szemeszterében 
történik. A szakirányok közül - a Kar által 
megállapított feltételek szerint - egyet vagy kettőt lehet 
választani: 

 

Autizmus spektrum pedagógiája Értelmileg akadályozottak pedagógiája 

Autizmus spektrum pedagógiája Hallássérültek pedagógiája 

Autizmus spektrum pedagógiája Pszichopedagógia 

Autizmus spektrum pedagógiája Szomatopedagógia 

Autizmus spektrum pedagógiája Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

Értelmileg akadályozottak pedagógiája Hallássérültek pedagógiája 

Értelmileg akadályozottak pedagógiája Látássérültek pedagógiája 

Értelmileg akadályozottak pedagógiája Pszichopedagógia 

Értelmileg akadályozottak pedagógiája Szomatopedagógia 

Hallássérültek pedagógiája Látássérültek pedagógiája 

Hallássérültek pedagógiája Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

Látássérültek pedagógiája Pszichopedagógia 

Látássérültek pedagógiája Szomatopedagógia 

Látássérültek pedagógiája Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

Logopédia  

Pszichopedagógia Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

Szomatopedagógia Tanulásban akadályozottak pedagógiája 



 

    LÉGY MESTER A BÁRCZIN 

      

     Három féléves, 90 kredites 

képzés? Nekem jöhet! 

Jelentkezz most a Bárczi 

levelezős mester képzésére, 

hogy magadnak tudj még egy 

specializációt! 

Miket fogadunk el a jelentkezés 

során? 

Bármely: 

•  szakirányon szerzett 

gyógypedagógiai szakos BA 

diploma, 

• szakon, szakterületen, 

szakágon szerzett főiskolai 

szintű gyógypedagógus 

diploma, 

• gyógypedagógiai tanári 

oklevél 



 

 

 

 

 

LÉGY MESTER A BÁRCZIN 

Képzések 

Gyógypedagógia mesterképzési szak 

 

 

 

 

 

 

 Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak 

 

 

 

 

Három féléves, 90 kredites képzés, levelező tagozaton 

végezhető. A mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon 

szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával vagy 

korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett 

főiskolai szintű gyógypedagógus vagy gyógypedagógiai tanári 

oklevéllel lehet jelentkezni. A gyógypedagógia-tanár 

mesterképzési szak keresztféléves eljárásban indul, a következő 

évfolyamra 2021 őszén lehet majd jelentkezni – a képzés 2022 

februárjában kezdődik. 
 

Három féléves, 90 kredites képzés, nappali vagy levelező 

tagozaton, egy választott specializáción végezhető. A 

mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon szerzett 

gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával vagy korábban 

bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű 

gyógypedagógus vagy gyógypedagógiai tanári oklevéllel lehet 

jelentkezni. A szakon jelenleg a gyógypedagógiai terápia 

specializáció választható. 
 



 

 

 

 

 

 

 

MENNYI PONTOT GYŰJTSEK? 

Az előző években a következő módon alakultak a felvételi 

ponthatárok: 

 

 

 

 

 alapképzés mesterképzés 

 nappali levelező nappali levelező 

 állami önköltség állami önköltség állami önköltség állami önköltség 

2020 381 394 383 386 n.i. n.i. 67 63 

2019 391 431 393 394 66 n.i. 54 72 

2018 393 462 396 398 60 n.i. 54 53 

2017 393 393 400 400 54 n.i. 71 56 



 

MI A HELYZET A KOLLÉGIUMMAL? 

Amennyiben egyetemi éveidet a 

kollégiumban szeretnéd tölteni, pályázásod 

során a következőkért kapsz pontot: 

• szociális rászorultság 

• tanulmányi eredmények 

• az állandó lakhely Budapesttől való 

távolsága alapján 

• kiemelkedő tanulmányi- és 

sportteljesítmény 

A pályázás menete elektronikus úton zajlik, 

ahová az igazolásokat lehet feltölteni.  

Fontos szempontok: 

• az igazolás hivatalos legyen, 

• .jpg vagy .pdf formátumban legyen 

feltöltve, 

• idegennyelvű igazolások esetében, a 

magyar nyelvű fordítás csatolása 

kötelező 

• hiánypótlási időszakban van lehetőség a 

hiányzó dokumentumokat pótolni 

 

Bővebb információkért látogass el: 

http://kolhok.elte.hu/ 

http://kolhok.elte.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS A BÁRCZIN 

Ki lehet menni: 

• tanulmányi félévre 

• gyakorlati félévre = évközi gyakorlat vagy terepgyakorlat is 
teljesíthető külföldön, 

Külföldi tanulmányutakra, gyakorlatra biztos nyelvtudással 

lehet pályázni. A hallgatók hagyományosan a tavaszi félévet 

töltik a fogadó egyetemen (3-5 hónap), de lehetőség van akár 

a diploma megszerzését követően is kiutazni. 

Partneregyetemeink vannak Belgiumban, Finnországban, 

Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, 

Svédországban, Szlovákiában, Németországban, Ausztriában, 

Portugáliában. 

 

További részletekért látogasd meg:  

https://barczi.elte.hu/content/erasmus-

hallgatok.c3c.27?m=170 

https://barczi.elte.hu/content/erasmus-hallgatok.c3c.27?m=170
https://barczi.elte.hu/content/erasmus-hallgatok.c3c.27?m=170


 

  

 

 

 

 

EGYETEMI ÉLET 

 

Számos rendezvénnyel színesítjük a hallgatók 

mindennapjait többek között ezekkel: 

Hallgatói rendezvényeink 

• Nyílt nap (2021. január 28. (csütörtök) ONLINE) 

• Campus Discovery 

• Gólyatábor, Gólyaavató, Gólyabál 

• Bárczi Orientációs Napok 

• Karácsonyi vásár 

• Puncs 

• Egészségnap 

• Bárczi Gyógytea 

• Összegyetemi ELTE-s bulik  
 

 

 



 

IRÁNYTŰ AZ ELIGAZODÁSHOZ – HASZNOS LINKEK 

 

 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar - Cím: 1097 

Budapest, Ecseri út 3.  

 

Kari honlap: www.barczi.elte.hu  

 

Tanulmányi Hivatal elérhetősége:  

th@barczi.elte.hu  

 

Kari Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/eltebggyk 

 

HÖK honlap: www.barczihok.elte.hu  

 

HÖK Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/barczihok 

 

HÖK elérhetősége: iroda@barczihok.elte.hu 

 

HÖK Instagram oldal: 

https://www.instagram.com/eltebarczihok/ 

 

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:th@barczi.elte.hu
http://www.barczihok.elte.hu/
https://www.facebook.com/barczihok
mailto:iroda@barczihok.elte.hu
https://www.instagram.com/eltebarczihok/

