
MTTK - a TE utad!
Versenyképes egyetemi diploma, itthon.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

ÚJVIDÉKI EGYETEM
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA



• mert magyarul tanulhatsz, de diplomádat angolul is kiállítjuk
• ingyen tanulhatsz, magasabb és könnyebben megszerezhető   
  ösztöndíjakkal, mint Magyarországon
• Nemzetközileg elismert oktatói és segítőkész hallgatói csapat vár

Miért az MTTK?Miért az MTTK?Miért az MTTK?

„…mikor beiratkoztam, 

meggyőződésem volt arról,

hogy igazi közösségnek a tagja lehetek!”

/Konc Karolina, okleveles tanító/



„Azért szeretem az MTTK-t,

mert itt a tanárok nem csak tanárok,

hanem mentorok, akik segítenek

kihozni magunkból a maximumot.”

/Urbán Dorottya – tanító-mester/

• okleveles tanító szak
• okleveles óvodapedagógus szak

Alapképzés:
• tanító-mester 
• óvodapedagógus-mester
• speciális nevelő
• informatikus

Mesterképzés:



• négyéves középiskolai végzettséggel (emelt szintű érettségi és 
  nyelvvizsga nélkül is)
• megfelelsz a képességvizsgán
• sikeres felvételit teszel:  - magyar nyelvből és irodalomból, 
  általános műveltségből

Hogyan lehetsz MTTK-s?Hogyan lehetsz MTTK-s?Hogyan lehetsz MTTK-s?

„Azért örülök, hogy ennek az intézménynek a

diplomáját birtokolhatom, mert olyan széles

látókört biztosít a hallgatói számára, amely

sikeressé teszi őket az élet bármely területén.”

/Kulcsár Sarolta –

programkoordinátor Pro Scientia Naturae

Alapítvány, Zenta /



• INGYENES felvételi felkészítőt
• INGYENES tankönyveket és tanulmányi kirándulásokat
• nemzetközi színvonalú, versenyképes diplomát
• kutatási projektekben való részvétel lehetőségét

Biztosítunk számodra:Biztosítunk számodra:Biztosítunk számodra:

„Az MTTK az egyik legjobb választás,

egy magával ragadó közösség,

ahová évek múlva is olyan,

mintha hazajönnék.”

/Gulácsi Beáta –Könyvtáros és

rendezvényszervező -

Jovan Jovanović Zmaj

Általános Iskola,

Magyarkanizsa/



• magas ösztöndíjak várnak
• cserediákprogramokkal beutazhatod Európát
• pályakövetés – segítségnyújtás továbbtanulásnál, elhelyezkedésnél

Miért itthon?Miért itthon?Miért itthon?

„Azt ajánlom mindenkinek,

hogy ne iratkozzon az MTTK-ra,

ha nem szeretné

kibontakoztatni a képességeit!”

/Nagy Dávid – egyéni vállalkozó,

Nethon Stúdió/



„Már munkát is kaptam.

Tehát hajrá MTTK, van benned jövő!”

/Huszka Lilla – tanító-mester/

• családias hangulat
• programdús közösségi élet – gyereknap, sportnap, hagyományápoló 
  rendezvények
• fergeteges szórakozási lehetőségek
• a Hallgatói Önkormányzat és a Karrierépítő Központ támogatása

Ami rád vár:
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Magyar Tannyelvű
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Elérhetőség:
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Szabadka, Strossmayer utca 11.
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