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Szőlész-borász 
felsőoktatási szakképzés

SZEKSZÁRD 4 FÉLÉV állami ösztöndíj
vagy 200.000 Ft/félév

Olyan korszerû szõlész-borász menedzser szemlélettel rendelkezõ szakemberek képzése, akik 
jártasak a szõlõtermesztésben és a borászati mûveletek alkalmazásában. Magas szintû elméleti és 
gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják 
végezni. 
A végzettek alkalmasak: a szőlőnövények telepítésére/ültetésére, szakszerű ápolási munkáinak 
végzésére, minőségi termékek előállítására és forgalmazására, ezen feladatok irányítására, a 
szőlőfeldolgozás, mustkezelés, erjesztés és borkezelési folyamatok, technológiák irányítására, 
ellenőrzésére, korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, továbbá önálló 
vállalkozás alapítására; a munkabiztonsági és munkaegészségügyi feladatok ellátására, 
környezettudatos magatartás formálására, a vállakozás ügyviteli feladatainak ellátására, 
szakmai kapcsolat létesítésére és ápolására.  

Bármelyik két érettségi tantárgy.

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

A végzettek elhelyezkedhetnek szõlõtermesztéssel, borászattal valamint az ehhez kapcsolódó 
értékesítéssel foglalkozó vállalatoknál.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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gyártásszervez  ő
felsőoktatási szakképzés

pécs
SZEKSZÁRD 4 FÉLÉV állami ösztöndíj

vagy 200.000 Ft/félév

 A képzés célja a gyártásszervezés hivatásszerű gyakorlásához a televíziózás, filmkészítés, 
mozgókép készítés területén gyártásszervező szakasszisztensek képzése, akik film-, televízió- és 
videostúdiók, valamint produceri irodák számára végeznek gyártásszervezést segítő 
szakasszisztensi munkát. Szervezőmunkájukkal hatékonyan segítik a produkció létrejöttét. 
Alapfokú szakmai, technikai, gazdasági, pénzügyi, szervezési és jogi ismereteikkel segítik a 
produkció megvalósításának folyamatát.
A gyártási folyamat minden fázisában, a gyártási stáb bármely pozíciójában (produkciós 
asszisztens, utómunka koordinátor, unit manager, transport manager, talent coordinator, 
location manager) képesek szakasszisztensi feladatok ellátására. A végzettek alkalmasak a 
producer/gyártásszervező munkájának támogatására; a költségvetés, elszámolás és árajánlatok 
készítésében, kezelésében; a filmgyártással kapcsolatos logisztikai, szervezési feladatok 
ellátására.

Bármelyik két érettségi tantárgy.

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

A végzettek elhelyezkedhetnek gyártásszervezési szakasszisztensként a televíziózás, filmkészítés, 
mozgókép készítés valamint egyéb művészeti és kulturális foglakozás területén tevékenykedő 
vállalatoknál.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:

új
szak!
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csecsemő- és
kisgyermeknevelő alapszak

SZEKSZÁRD
PÉCS 6 FÉLÉV

Olyan szakemberek képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitûdjeiket tekintve alkalmasak a 
0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlõdésének 
segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsõdében és más, a 0-3 éves 
korosztályt nevelõ intézményben a kisgyermeknevelõi feladatokat a szakmai kompetenciájuk 
alapján elvárható autonómiával és felelõsséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a 
társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlõdésre. Felkészültek tanulmányaik 
mesterképzésben történõ folytatására.

Alkalmassági vizsga (egészségi, beszéd) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. fizika v. 
matematika v. társadalom-ismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy 
idegen nyelv v. szakmai elõkészítõ tárgy.

0-3 éves gyermekeket nevelõ intézményekben: bölcsõdék, bölcsõdei csoportok, családi napközi, 
továbbá szociális gondozó-ápoló, szociális szervezõ szakmákban.

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:

állami ösztöndíj
vagy 200.000 Ft/félév

Az ország
legjobbpedagógusképzőintézménye * 

*A Figyelő FelsőoktatásiRangsor 2021alapján
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Óvodapedagógus
alapszak
  NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNNYAL IS

SZEKSZÁRD
pécs 6 FÉLÉV állami ösztöndíj

vagy 200.000 Ft/félév

Az ország
legjobbpedagógusképzőintézménye * 

*A Figyelő FelsőoktatásiRangsor 2021alapján

A képzés célja olyan óvodapedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai 
mûveltséggel rendelkeznek a 3-7 éves gyermekek nevelésével kapcsolatban. Elõsegítik az óvodás 
gyermekek életkorának megfelelõ értelmi-, érzelmi fejlõdését és szociális készségeinek alakulását. 
A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtõ képességgel 
rendelkezõ fiatalokat várunk.

Alkalmassági vizsga és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy (ld.: felvi.hu) v. egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, francia, 
német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai elõkészítõ tárgy.

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Óvodákban.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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TANÍTÓ
alapszak
  NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNNYAL IS

SZEKSZÁRD
pécs 8 FÉLÉV állami ösztöndíj

vagy 200.000 Ft/félév

Az ország
legjobbpedagógusképzőintézménye * 

*A Figyelő FelsőoktatásiRangsor 2021alapján

Olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai mûveltségük, fejlett 
pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a 
családdal és a társadalmi környezettel együttmûködve alkalmasak az iskolás gyermek 
személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák 
közvetítésére. A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtõ 
képességgel rendelkezõ fiatalokat várunk.

Alkalmassági vizsga (Alk) és magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. 
ágazati szakmai érettségi vizsgatantárgy v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol) v. szakmai elõkészítõ tárgy (oktatási alapismeretek).

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus 
végzettséget jelölnek meg.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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Gyógypedagógia
alapszak
„logopédia” és
„tanulásban akadályozottak pedagógiája” szakirányokkal

SZEKSZÁRD 8 FÉLÉV állami ösztöndíj
vagy 250.000 Ft-tól/félév

Olyan gyógypedagógiai tudással rendelkező szakemberek felkészítése, akik alkalmassá válnak speciális 
beszéd-, nyelvi-, és tanulási zavar, illetve értelmi képességek zavarainak fejlesztésére, korrekciójára. A 
szakterületen elsajátított gyógypedagógiai tudással és gyakorlati tapasztalattal képessé válnak a 
választott szakirányon a sérült gyermekek, fiatalok, vagy felnőtt személyiségek szakszerű szűrésére, 
megsegítésére, komplex fejlesztésére, nevelésére és oktatására, illetve rehabilitációjára, habilitációjára. A 
megszerzett tudásuk gyógypedagógiai és több más tudományterület ismereteire épül, amely a gyógyító 
pedagógia mellett korszerű pszichológiai, szociológiai, pedagógiai és orvostudományi szaktudáson 
alapul.

Magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy bármely idegen 
nyelv v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Elsősorban különböző életkorú gyermekeket nevelő köznevelési intézményekben, mert a gyógy-
pedagógusok a korai fejlesztés mellett képzett az óvodás-, iskolás-, és serdülő fiatalok, illetve az 
gyógypedagógiai tevékenységre szoruló felnőttek ellátására szakosodnak. A gyógypedagógusok az 
integrált/inkluzív köznevelési és esetenként felsőoktatási környezetben folyó korrekciós tevékenységük 
mellett tanácsadói, tanulást és életvezetést támogató feladatot is végeznek.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖKi
alapszak

7 FÉLÉV állami ösztöndíj
vagy 300.000 Ft/félév

A vidéki térségek sokrétű fejlesztése, a természeti értékeink megőrzése és fenntartható használata, a vidéki 
életminőség javítása, a vidéki életforma elfogadottságának növelése hazánkban, de az Európai Unióban is 
kiemelt cél. Mind az EU, mind a magyar állam számos támogatással igyekszik e célok elérését támogatni. Ezek 
a fejlesztések akkor lehetnek sikeresek, ha helyi kezdeményezéseken, a helyi emberek tudásán alapuló, az ő 
szándékaiknak megfelelő programokat tudunk megvalósítani. Ehhez szükség van a vidéki életet ismerő, 
tájékozott, szervezni és irányítani tudó szakemberekre, a vidékfejlesztési agrármérnökökre. 

A képzés célja, hogy széleskörű ismeretekkel vértezze fel a hallgatókat a természettudományok, az 
agrártermelés, a gazdasági, vállalkozási és igazgatási ismeretek területén. A végzett hallgatók rendelkezni 
fognak a vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. A PTE 
képzésének specialitásaként mélyebb ismereteket szerezhetnek a természeti erőforrások fenntartható 
használata (erdő-, vad-, halgazdálkodás, természetvédelem), a szőlő és borgazdaság, borturizmus és a 
közösségfejlesztés területén.
Az alapképzés során a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteik segítségével a gazdasági szereplők, állami 
szervezetek, önkormányzatok, fejlesztési ügynökségek széles körében találhatnak munkát, vagy akár saját 
vállalkozásba kezdhetnek.  
A Vidékfejlesztési agrármérnök alapképzés befejezése után az agrár- és gazdasági területek mesterszakjain 
tudják a tanulmányaikat folytatni akár hazai akár az újonnan kialakuló nemzetközi képzésekben, melyekkel a 
külföldi munkavállalásra is lehetőség nyílik.  

A hallgatók bekapcsolódnak a PTE kutatási programjaiba, ami utat nyit számokra a doktori képzésben való 
részvételre is. 

KÉPZÉS CÉLJA:

szekszárd
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Szociális munka
alapszak

SZEKSZÁRD 7 FÉLÉV állami ösztöndíj
vagy 225.000 Ft/félév

Az európai foglalkoztatási térségben hiányszakmának számító szociális szakemberek képzése, 
akik a lehetséges erõforrások mozgósításával alkalmasak a szociális problémák megoldása 
érdekében az egyének, családok, csoportok, közösségek élet- és mûködõképességének 
helyreállítására.

Kettõt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. 
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) (legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni).

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Szociális intézményekben (pl.: családsegítõ szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalanellátó 
rendszer, idõsellátás, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek intézményei); az igazgatásban (pl.: 
önkormányzat, kistérségi társulások, közigazgatási hivatal, munkaügyi központ, a központi 
közigazgatás szervei); az igazságügy területén (pl.: pártfogó felügyelõi szolgálatnál, büntetés 
végrehajtásban); a civil szektorban (pl.: alapítványok, egyesületek munkatársaiként).

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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Környezetkultúra
alapszak

SZEKSZÁRD
pécs 6 FÉLÉV állami ösztöndíj

vagy 350.000 Ft/félév

Szakunkat ajánljuk azon fiatalok számára, akik a vizuális kultúra, a képzõmûvészetek valamely 
ága, az építészet, építõmûvészet, belsõépítészet, vagy akár a formatervezés irányában 
érdeklõdnek.
Ezen diákok számára ad lehetõséget szakunk, mivel egy az alapoktól induló, de nagy óraszámú, 
intenzív vizuális, mûvészeti képzést nyújt a hallgatóknak, akik így a hároméves képzés végére az 
eddig eltelt évek tapasztalatai alapján rangos egyetemek különbözõ szakjaira, méghozzá sok 
esetben azok mesterképzéseire léphetnek tovább, így elérve egy igazán komoly elismertséggel 
bíró diploma megszerzését: Kerámiatervezés MA, Építõmûvész MA, Belsõépítész- és 
környezetkultúra MA.

Alkalmassági vizsga és gyakorlati vizsga

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Mûvészeti alapiskolák; tervezõ, építõ és design stúdiók; mûvészeti projekteket menedzselõ cégek.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:

a pte
muvészetikarral
együtt-muködésben
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SZŐLÉSZ-BORÁSZ
MÉRNÖK
alapszak

pécs+
SZEKSZÁRD 6+1 FÉLÉV állami ösztöndíj

vagy 225.000 Ft/félév

jelentkezés
a

PTE TTK-n! 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szõlõtermesztési-borászati és ezzel 
összefüggõ piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetû 
termelõegységekben folyó szõlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására.
Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint 
borászati termékek forgalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik 
mesterképzés keretében történő folytatásához.

Kettõt kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: biológia, fizika, földrajz, informatika, 
kémia, matematika, természettudomány, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy egy idegen nyelv 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, , szlovák), szakmai elõkészítõ tárgy.

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

A széleskörû szõlész-borász mérnöki ismereteket megszerezésével a végzettek elhelyezkedhetnek 
a szõlõtermesztéssel, a borászattal, illetve az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó 
vállaltoknál, valamint képessé válnak új szõlõültetvények és borászati üzemek létesítésére és azok 
szakszerû, jövedelmezõ és környezettudatos mûködtetésére is.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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Szakoktató  
alapszak
üzleti specializációval

SZEKSZÁRD 6 FÉLÉV

+36 74 528 300 www.kpvk.pte.huINFO@KPVK.PTE.HU 7100 SZEKSZÁRD, RÁKÓCZI U. 1. /pte.kpvk /pte_kpvk

állami ösztöndíj
vagy 200.000 Ft/félév

A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén 
felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a 
gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási 
tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a 
vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, 
képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál 
folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos 
gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére. Tanulmányaikat a szakmai tanár 
mesterképzésben folytathatják.

magyar nyelv és irodalom és biológia v. matematika v.történelem v. egy ágazatiszakmai 
érettségivizsgatárgy, v. egy idegennyelv v. egy szakmaielőkészítő vizsgatárgy, gyakorlati vizsga

KÉPZÉS CÉLJA:

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

A végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés szakképző iskoláiban, technikumaiban, a 
felsőoktatási szakképzés rendszerében, továbbá a felnőttoktatásban és felnőttképzésben, 
intézményekben, vállalatoknál láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat elsősorban 
közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment, ügyvitel, turizmus-vendéglátás, kereskedelem 
területén.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:

Megújult
szak!
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Neveléstudomány 
MESTERszak
„kora gyermekkor pedagógiája” SZAKIRÁNY

pécs+
SZEKSZÁRD 4 FÉLÉV állami ösztöndíj

vagy 325.000 Ft/félév

Olyan szakemberek képzése, akik megfelelõ tudással rendelkeznek a neveléstudomány mûvelése 
és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsõoktatásban, illetve az oktatásügyben 
kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintû mûködtetés feladataiból, a 
kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a 
nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 
történõ folytatására.

ź A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere [elméleti és történeti pedagógia, pedagógiai 
(kultúr)antropológia, összehasonlító pedagógia] 15-20 kredit;

ź A nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere és azok magyar és 
nemzetközi aspektusai, trendjei (a nevelés és intézményeinek társadalmi szociológiai, pszichológiai, 
jogi, irányítási és menedzsment alapjai) 15-20 kredit;

ź A nevelés-, oktatás-, és mûvelõdéskutatás fõbb területei és azok kutatás-módszertana (mûvelõdés és 
oktatáskutatás, a neveléstudományi kutatások módszerei, a különbözõ kutatási stratégiák 
kutatásmetodikai megalapozása) 15-20 kredit;

ź A nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei, továbbá a pedagógiai 
innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái (a kisgyermekkor 
pedagógiája, iskolapedagógia, szakképzés, szociálpedagógia, felnõttképzés és tudásmenedzsment, 
felsõoktatás-pedagógia) 25-30 kredit;

ź  Kötelezően választandó szakos specializáció 40-45 kredit.

KÉPZÉS CÉLJA:

Főbb témakörök: 

jelentkezés
a

PTE BTK-n! 
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szociálpedagógia 
MESTERszak

SZEKSZÁRD 4 FÉLÉV állami ösztöndíj
vagy 300.000 Ft/félév

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a 
személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő 
nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek 
felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint 
családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, 
szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és 
közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az 
emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. 

KÉPZÉS CÉLJA:

új
szak!

A mesterszakon végzett hallgatók elhelyezkedhetnek valamennyi típusú gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti és szociális szolgáltatásban, jóléti célú civil és egyházi szervezeteknél, 
közigazgatásban gyámügyi és szociális területen, köznevelési intézményekben, kollégiumokban, 
rendőrség ifjúságvédelmi osztályán, társadalomtudományi kutatóintézetekben.

ELHELYEZKEDÉSI TERÜLETEK:
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
ź felvi.hu és kpvk.pte.hu
ź alkalmassági vizsga

PEDAGÓGUS SZAKOKRA JELENTKEZÕKNEK
 beszéd alkalmassági
 ének-zenei alkalmassági
 fizikai alkalmassági
 orvosi alkalmassági
 
NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNYOKRA JELENTKEZÕKNEK
  nyelvi alkalmassági

KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKRA JELENTKEZÕKNEK
 alkalmassági vizsga és gyakorlati vizsga

SZAKOKTATÓ SZAKRA JELENTKEZÕKNEK
 gyakorlati vizsga

TÖBB KÉPZÉSI HELYSZÍN
 Szekszárd
 - egy élhetõ, barátságos kisváros
 - pedagógusképzésre járók a gyakorlatot a szomszédos PTE Gyakorló 

Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolában és Gyakorlóóvodában végzik
 - 120.000 kötetes könyvtár
 - feszített víztükrû uszoda
 Pécs
 egy pörgõs, hangulatos egyetemváros

ELÉRHETÕSÉGEINK
www.kpvk.pte.hu  |  info@kpvk.pte.hu  |  74/528-300  |  72/501-500/22531

AZ ORSZÁG LEGJOBBPEDAGÓGUSKÉPZŐINTÉZMÉNYE 


