
Czenner Júlia

A felsőfokú intézmények és a tanulási zavarokkal küzdő diákok - vizsgálati eredmény

E-mailben és telefonon kértünk tájékoztatás a felsőfokú intézmények eljárásáról a tanulási zavarokkal 
küzdő diákok továbbtanulási lehetőségéről. Az eredmények igen változók.

A legérintettebbek az óvó és tanító képző helyek, valamint a gyógypedagógiai képzés. Sajnos a 
tanulási zavar lényegét éppen ezek a képző helyek félreértik, és tanulási (olvasási, számolási és írási) 
képtelenségre hivatkoznak, miközben a "zavar" mindössze annyit jelent, hogy a készségelsajátítás útja 
a szokásostól eltér.

Számos kiváló óvónő és tanítónő diszlexiás. Ők különösen jól tudják, hogy milyen gondosságot igényel 
az olvasástanítás. Tulajdonképpen a diszlexiás egyének az olvasástanítás szakértői már csak saját 
élmény kapcsán is. Ha ezt a tudást felsőfokú képzésben még tudatosabbá tehetik, valóban kiváló 
szakemberekké lesznek.

Az alábbiakban található az eredmények összefoglalása.

BEFOGADÓK   :) 

Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar

Tanító/óvodapedagógus

A hallgató kormányhivatali Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiadott szakvéleménnyel 
rendelkezik diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia miatt nyelvvizsga kötelezettség alóli teljes felmentési 
javaslattal, akkor szaktól függetlenül megkapja az oklevelét. 

A rektornak címzett kérelem, és az eredeti szakvélemény csatolása szükséges az elbíráláshoz.

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

Tanító/Óvodapedagógus/ Gyógypedagógus

A végzett hallgatók nyelvvizsgamentességgel kapcsolatos ügyben beadott kérvényeik egyéni elbírálás 
alapján a kari fogyatékosságügyi koordinátorral egyeztetve, dékáni engedélyeztetéssel történnek.

Amennyiben a hallgatónál tanulási problémák állnak fenn, annak igazolására csak hivatalos a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott 
határozatot fogadják el.

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

Tanító/Óvodapedagógus

A tanító és óvodapedagógia szakokra a bekerülésnél kizáró ok a diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia és 
pszichés zavarok.

Amennyiben a hallgató záróvizsgát tett, de ha a nyelvvizsgája hiányzik, úgy az oklevelét nem tudjuk 
kiállítani. Amennyiben utólag a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Szakértői Bizottsága által kiállított 
szakvélemény készül, úgy azt a Kar az Egyetem Fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségi 
bizottsága részére továbbítja. A bizottság határozati döntésében értesíti a hallgatót a nyelvvizsga 
mentesség jóváhagyásról, avagy elutasításáról.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

Ha bármilyen szakértői véleménnyel tudja igazolni a fennálló problémát, a fogyatékos hallgatóknak 
járó kedvezményeket ill. felmentéseket megkaphatja.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (Piliscsaba)

Tanító/Óvodapedagógus

Amennyiben problémája felsőoktatási tanulmányai során diagnosztizálódik, az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében kérelmezheti a hallgató a mentességet a megfelelő dokumentáció birtokában.

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Tanító/Óvodapedagógus

Ha nem eltitkolt a zavar, és felsőoktatási tanulmányok során került diagnosztizálásra, akkor van 
mentesség az RSZSZ által kiadott szakvélemény alapján.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 



Gyógypedagógus/Tanító

Elfogadja a mentességet ha

1. már az érettségin is rendelkezett ilyen hivatalos szakértői véleménnyel,

2. ha érettségi után derült ki ez a probléma (ami azért elég ritka), akkor lehetősége van a 
hallgatónak, hogy kérjen az NRSZSZ-ben egy szakértői vizsgálatot.

Akkor van probléma, ha a hallgató idegennyelv szakos óvoda pedagógus vagy idegennyelv műveltségi 
területes tanító, hiszen akkor a nyelvi követelmények nélkül nem kaphatnak diplomát.

EGYÉRTELMŰEN KIZÁRÓK   :(

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény)

Óvodapedagógus

Már a felvételi alkalmassági vizsga alkalmával jelölik, hogy a "diszesség" kizáró ok. (lásd felvételi 
tájékoztató)

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképzői Intézet

Tanító

Nem állítják ki az Oklevelet nyelvvizsga hiány miatt. A tanító szakhoz továbbra is középfokú komplex 
nyelvvizsga megszerzése szükséges.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar

Tanító/Óvodapedagógus

Tanító és óvodapedagógus szakon a felvétel feltétele az, hogy a pályázó nem lehet "diszes". Erről a 
hallgatók egy nyilatkozatot is adtak. Vagyis ilyen indok nem vehető figyelembe az oklevél kiállításához 
szükséges nyelvvizsga követelmény teljesítésénél.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Gyógypedagógus

Mivel a tanulási probléma kizáró oknak számít, így nem kérelmezhető mentesség, sőt jogi procedúrát 
is vonhat maga után, ha a hallgató kérelmet nyújt be az előzőekben megjelölt indokkal a 
nyelvvizsgamentességre.

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Tanító/Óvodapedagógus

Nincs mentesség, mivel már a felvétel során kizáró tényezőnek számít a "diszesség".

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar,Rendészettudományi Kar, 
Közigazgatás-tudományi Kar

• civil szakokon a mentességek kapcsán az esélyegyenlőségi szabályoknak megfelelően járnak el

• azok, akik hivatalos állományba kerülnek, a felvételi során, majd ez követően minden évben 
részt kell vegyen egy alkalmassági vizsgán, ahol szinte biztosan észlelik a problémát, és ez 
kizáró ok.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tanító/Óvodapedagógus/Gyógypedagógus

Tanító és Óvodapedagógus szakon is alkalmassági vizsga van, mivel olyan végzettségről beszélünk, 
ahol kisgyermekeket kell megtanítani írni olvasni, ezért a diszlexia és a diszgráfia az alkalmassági 
vizsgán kizáró tényező.

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

Tanító/Óvodapedagógus

Már a felvételi jelentkezéskor kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és a diszkalkulia. A jelentkező ezt  
aláírásával is igazolja, hogy a szak szempontjából kizáró jellegű eltitkolt betegsége nincs, így 
mentességet nem kérhet.



NEM SIKERÜLT INFORMÁCIÓT KAPNI  :/

Eszterházy Károly Főiskola Comenius Főiskolai Kar (Sárospatak)

Tanító/Óvodapedagógus

Nem reagált többszöri megkeresésre sem.

Hallgatók elmondása szerint, államvizsgát sem tehet az a hallgató, aki nem tudja bemutatni a 
nyelvvizsgáját.

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (Eger)

Nem reagált többszöri megkeresésre sem.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Óvodapedagógus

Választ többszöri megkeresés után sem kaptunk.


