
Külföldi tanegység Kód Szemeszter Szak Tartalom Hazai tanegység Kód Szak Művter Félév

Foreign Language for Teaching - English 361127 ősz tanító
Interaction and speaking – Reading - Writing
Linguistic and pragmatic competence

Idegen nyelv pedagógus jelölteknek I-IV (angol) KBN01KV01 - 04 tanító nem
kötelezően 
választható

Introduction to English Language Teaching 361096 ősz tanító
Bevezetés az angol mint idegen nyelv tantárgy-

pedagógiájába
TT17NA01MT12 tanító igen IV

English Language - Advanced 363226 ősz tanító Integrált nyelvi fejlesztés III TT17NA01MT08 tanító igen III

Methodology ELT – English as a Foreign Language 363227 ősz tanító Angol mint idegen nyelv tantárgypedagógiai alapjai TT17NA01MT15 tanító igen V

Dance and creative arts in education 572476 ősz tanító Néptánc KB19-02M05 - 08 tanító nem
kötelezően 
választható

Teaching history 361705 ősz tanító A múltismeret tanítása az első négy iskolaévben TT17NA08A02 tanító nem IV

Teaching Math 361134 ősz tanító A számolás tanítása, számkörbővítések TT17NA05A05 tanító nem III

Teaching Physical Education 361135 ősz tanító Testnevelés és tantárgy-pedagógia II TT17NA11A03 tanító nem III

Teaching Numbers and Measurements 361712 ősz tanító Számok és műveletek tanítása I TT17NA05MT05 tanító igen III

Musical Expression in Primary School 361132 ősz tanító Hangképzés II TT17NA02MT06 tanító igen III

Body and Drama 360870 ősz tanító

Didàctica de les Ciències Socials 361139 ősz tanító

Ének-zene és tantárgypedagógiája III TT17NA02A04 tanító nem III

A két-tannyelvű oktatás módszertana. Ének-zene és 
vizuális nevelés

TN01KS05 tanító nem
kötelezően 
választható

English language for teaching (language at high 
intermediate level)

361094 tavasz tanító Idegen nyelv pedagógus jelölteknek I-IV (angol) KBN01KV01 - 04 tanító nem
kötelezően 
választható

Introduction to English Language Teaching) 361096 tavasz tanító
Bevezetés az angol mint idegen nyelv tantárgy-

pedagógiájába
TT17NA01MT12 tanító igen IV

Cultural aspects of English-speaking countries 363229 tavasz tanító Országismereti beszédgyakorlat TT17NA01MT20 tanító igen VII

Applied Linguistics – Teaching & learning foreign 
languages

363225 tavasz tanító
Angol mint idegen nyelv tantárgy-pedagógiája az 

osztálytermi gyakorlatban I
TT17NA01MT19 tanító igen VI

English Pronunciation 363232 tavasz tanító Angol nyelvű irodalmi beszédgyakorlat I TT17NA01MT18 tanító igen VI

Storytelling 363230 tavasz tanító Angol nyelvű gyermekirodalom I TT17NA01MT11 tanító igen IV

Teaching practice - School organization 364939 tavasz tanító

Külföldi intézmény neve: 
Erasmus kód:

Angol nyelvű kurzusok

Universitat de Barcelona
E BARCELO01
https://www.ub.edu/portal/documents/1003896/1066058/Shortlist_2020_21.pdf/b21616ed-306c-3cb0-3c52-98917b00e248Kurzusinformációk:

Spanyol/katalán nyelvű kurzusok

Angol nyelvű kurzusok

The following courses are not normally taught in English. However, these courses are recommended for all international students if their command of Catalan or Spanish is low or not good enough. Teachers are willing to accept and include international students in their class groups.

Teaching Music 361137 ősz tanító



Teaching Geography 361704 tavasz tanító

Music & Movement: methodology 363189 tavasz tanító

School Orchestral Music 363191 tavasz tanító Vegyeskar KB19-02M01-04 tanító nem
kötelezően 
választható

Motor games and Recreation 363212 tavasz tanító Alternatív és rekreációs mozgásrendszerek I TT17NA11MT13 tanító igen VII

Initiation to Collective Sports 363210 tavasz tanító Sportjátékok I-II SZABV85-86 tanító nem
szabadon 

választható

Spanyol/katalán nyelvű kurzusok

The following courses are not normally taught in English. However, these courses are recommended for all international students if their command of Catalan or Spanish is low or not good enough. Teachers are willing to accept and include international students in their class groups.


