Pedagógusok iskolai végzettségei
FOK
egyetem

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
matematika szakos középiskolai tanár

egyetem

szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

főiskola

számítástechnika szakos tanár
pedagógiai értékelési szakértő, padagógus
szakvizsga

egyetem
főiskola

általános iskolai tanító, népművelő szakollégiumi képzésben, német nyelvü tanitó

főiskola tesnevelés szakos általánosiskolai tanár
főiskola tanítói gyógytesnevelő
tanfolyam Sportedző
egyetem

Földrajz szakos tanár

egyetem

Okleveles testnevelő tanár

egyetem

pedagógia szakos bölcsész és tanár

egyetem

angol nyelv és irod.szakos bölcsész és tanár

főiskola

szociálpedagógus
művelődési és felnőttképzési menedzser,
rendezvényszervezés
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és
középiskolai tanár, magyar szakos tanár

egyetem
egyetem
egyetem

filozófia szakos előadó, filozófia szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Ph.D
főiskola
középfokú
középfokú
főiskola

bölcsészettudomány doktora
számítástechnika-technika szakos tanár
asztalos
számítógép-kezelő (-használó)
közgazgdász tanár
angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és
középiskolai tanár
német nemzetiségi szakos bölcsész és
középisklai tanár
német nyelv és irodalom nemzetiségi szakos
bölcsész és középiskolai tanár
idegenforgalmi menedzser
gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését végző
szakértők módszertani felkészítése
üzem és munkaszervező
faipari üzemmérnök
munkaelemző
üzleti szakoktató
vendéglátó technikus

egyetem
egyetem
egyetem
középfokú
tanfolyam
középfokú
egyetem
középfokú
főiskola
középfokú

középfokú
középfokú
főiskola
középfokú
középfokú
egyetem
középfokú

számítástechnika szoftver üzemeltető
kereskedő, boltvezető
üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon
üzletvezető
szakács
okleveles angoltanár
számítástechnikai szotfer üzemeltető
német nemzetiségi szakos bölcsész és
egyetem
középisklai tanár
egyetem testnevelő tanár
egyetem gyógytestnevelő aszisztens
történelem szakos bölcsészés középiskolai
egyetem
tanár
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és
egyetem
középiskolai tanár
főiskola katolikus hittanár
egyetem közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
egyetem matematika szakos tanár
középfokú számítógép-kezelő
főiskola matematika-fizika szakos középiskolai tanár
egyetem szociálpolitikus
főiskola általános szociális munkás
okleveles ember és társadalom
egyetem műveltségterületi tanár és okleveles
történelemtanár
főiskola néprajz alapszakos bölcsész
középfokú gazddasági idegen nyelvű menedzser
egyetem okleveles matematikatanár
egyetem informatika szakos tanár
főiskola matematika-fizika szakos tanár
egyetem közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
német nyelv és irodalom nemzetiségi szakos
középiskolai tanár
egyetem magyar-orosz szakos középiskolai tanár
felsőfokú felsőfokú idegenvezetői, német nyelv
főiskola zeneiskolai zongora-tanár
német nyelv és irodalom szakos középiskolai
egyetem
tanár
egyetem

egyetem

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

egyetem
egyetem
főiskola
továbbképz.
továbbképz.
főiskola
főiskola
főiskola
középfokú
középfokú

földrajz szakos tanár
történelem szakos tanár
magyar-ének szakos általános iskolai tanár
számitástechn-kezelő-használó
biblioterápia szakirányú továbbképzés
üzleti szakoktató
közgazdász
turizmus szakértő
idegenforgalmi menedzser
mixer

főiskola diplomás ápoló
középfokú általános ápoló és általános asszisztens
egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és
tanár, kommunikáció, PR, Médiamenedzser

szakképesítésgyógy- és sportmasszőr
szakközépiskola
általános ápoló és általános asszisztens
általános szociális munkás, szociális munka az
főiskola
idősvédelemben
főiskola szakvizsgázott általános szociális munkás
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők
egyetem

okleveles pedagógia tanár

egyetem

Müvelősésszervező-informatikus könyvtáros

középfokú középiskolai érettségi
középfokú gépíró és gyórsíró iskola

