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Emlékeztető 

a Tanárképző Központ Egyeztető Testület 

2016. november 09 – november 11. közötti levélszavazásáról 

 

 

 

A levélszavazás tárgya: 

az új rendszerű tanári mesterképzések önköltségének megállapítása. 

 

 

Az SzMSz 100. § (3) pontja szerint a Tanárképző Központ Egyeztető Testületének hatáskörébe 

tartoznak a tanárképzés költségvetéséhez kapcsolódó kérdések. 

Az új, rövid ciklusú tanári mesterképzések önköltségének megállapítása tárgyában - Orosz Éva 

rektorhelyettes asszony megbízásából, és a határidő rövidségére tekintettel - Károly Krisztina 

főigazgató asszony levélszavazást rendel el, kérve a válaszok postafordultával történő 

megküldését. 

Az IK dékánja jelzi, hogy szeretné módosítani az előterjesztésben meghatározott összeget, ezért 

ismételt levélszavazásra kéri fel az érintetteket Károly Krisztina főigazgató asszony. 

 

A módosított írásos előterjesztés tárgya: 

 

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1.§ d) pontja, valamint a 283/2012.évi 

Korm. rendelet 5.§ (3) és (4) pontjai szerinti tanári mesterképzéseket 2017. őszétől lehet 

indítani. Tekintettel arra, hogy korábban ilyen jellegű tanári mesterképzések nem indultak az 

Egyetemen, illetve arra, hogy az érintett karok e képzések indítását kezdeményezték a 2017. 

évi általános felvételi eljárásban, szükségessé vált az új, 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzések 

önköltségének megállapítása. 

A képzésben résztvevő karok az önköltség összegére vonatkozóan az alábbi javaslatot 

tették: 

- Bölcsészettudományi Kar által indítandó szakokra vonatkozóan: 380.000 Ft/félév. 

- Informatikai Kar által indítandó szakokra vonatkozóan: 400.000 Ft/félév. 

- Természettudományi Kar által indítandó szakokra vonatkozóan: 400.000 Ft/félév. 

Az önköltség megállapítása érdekében szükséges, hogy az Egyeztető Testület döntsön a fentiek 

elfogadásáról. 

 

 

AZ  ISMÉTELT  LEVÉLSZAVAZÁS  EREDMÉNYE: 

 

A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete egyhangúlag, 10 szavazattal támogatta az 

előterjesztést. 



A Testület döntött arról, hogy az új rövid ciklusú tanári mesterképzések díjait a következők 

szerint szabja meg: 

- a Bölcsészettudományi Kar által indítandó új rendszerű 2, 4 és 5 féléves tanári 

mesterképzések önköltsége: 380.000 Ft/félév. 

- az Informatikai Kar által indítandó új rendszerű 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzések 

önköltsége: 400.000 Ft/félév. 

- a Természettudományi Kar által indítandó új rendszerű 2, 4 és 5 féléves tanári 

mesterképzések önköltsége: 400.000 Ft/félév. 

 

 

 

Budapest, 2016. november 11. 

 

 

 

 

 

Az emlékeztetőt készítette: Korsós Márta (ELTE TKK) 

 

 

 

Az emlékeztetőt hitelesítette:  

 
 


