
Szaktárgyakat tanító tanáraink végzettségei a 2020/2021-es tanévben 

 

Végzett szakok Tantárgyfelosztásban 
tanított tantárgy 

Végzettség Pedagógiai 
fokozat, 

besorolás 

Megjegyzés 

fizika, kémia, informatika fizika, kémia főiskola, egyetem Mesterpedagógus szakvizsga 

 
kémia, fizika 

 
kémia egyetem óraadó  

angol nyelv 
 

angol nyelv főiskola Pedagógus I.  

magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem 

magyar nyelv és irodalom 
történelem 

 
egyetem 

Kutatótanár  
szakvizsga, PhD. 

biológia, angol nyelv 
 

angol nyelv egyetem Pedagógus I.  

magyar nyelv és irodalom, 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret, 

fejlesztőpedagógus, 

dráma 

magyar nyelv és 

irodalom, 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret, fejlesztés, 

dráma 

 

egyetem 
 

Pedagógus I. 

 

matematika, fizika, matematika, fizika egyetem Mesterpedagógus, 
szakértő 

szakvizsga 

földrajz, történelem 
 

történelem egyetem Gyakornok  

német nyelv, kémia, 
biológia 

német nyelv, biológia 
 

egyetem Pedagógus I.  

rajz és vizuális kultúra rajz és vizuális kultúra, 
művészettörténet 

egyetem Pedagógus I.  

angol nyelv, orosz 
 

angol nyelv egyetem Pedagógus II.  



magyar nyelv és 
irodalom, 
történelem 

magyar nyelv és irodalom, 
történelem 

egyetem Mesterpedagógus, 
szaktanácsadó 

szakvizsga 

történelem, magyar nyelv 

és irodalom 

történelem, magyar nyelv 

és irodalom 

 
egyetem 

 

Pedagógus I. 

 
 

 

földrajz, biológia, francia földrajz, biológia egyetem, főiskola Pedagógus II. 
 

szakvizsga 

ének-zene és karvezetés ének-zene, Orff, énekkar, 
zenetörténet 

főiskola Pedagógus II.  

matematika, fizika matematika, fizika egyetem Mesterpedagógus, 
szaktanácsadó 

tud. doktori 
fokozat 

általános orvos mozgásanatómia egyetem óraadó PhD, 
orvostudományok 

kandidátusa 

matematika, fizika matematika, fizika főiskola, egyetem Pedagógus II. 
 

 

német nyelv, orosz 
 

német nyelv egyetem Pedagógus I.  

angol nyelv 
 

angol nyelv egyetem Pedagógus I.  

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 
etika 

egyetem Pedagógus I. 
Pedagógus II. 2021. 

január 1-től 

 

angol nyelv, magyar 

nyelv és 

irodalom 

angol nyelv egyetem, főiskola Pedagógus II.  

matematika, rajz 
 

matematika főiskola Pedagógus I.  

 angol nyelv 
 

angol nyelv egyetem óraadó 
 

 

biológia, földrajz 
 

biológia, földrajz egyetem Pedagógus II.  



 
magyar nyelv és 

irodalom, 
történelem 

magyar nyelv és irodalom, 
történelem 

egyetem Pedagógus II.  

földrajz 
 

földrajz egyetem Pedagógus I.  

angol nyelv angol nyelv főiskola Pedagógus I. 
 

 

magyar nyelv és irodalom, 
latin 

magyar nyelv és irodalom 
 

egyetem óraadó  

angol nyelv, orosz nyelv 
 

angol nyelv egyetem Pedagógus II.  

 

 

művészettörténet egyetem egyetemi tanár Phd, adjunktus 

 zenetörténet egyetem főiskolai tanár, 
kutatótanár 

PhD, egyetemi 
docens 

 zenetörténet egyetem tanársegéd  
 

 tánctörténet egyetem egyetemi 
magántanár 

címzetes docens 

 

 

tánctörténet egyetem egyetemi tanár Phd, adjunktus 

 tánctörténet egyetem tanársegéd 
 

 

 tánctörténet egyetem óraadó 
 

 

hittan 
 

katolikus hittan főiskola óraadó  

teológia 
 

evangélikus hittan egyetem óraadó  

 


