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Emlékeztető  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának  
2007. július 25-i rendkívüli üléséről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Székelyi Mária elnök (oktatási rektorhelyettes), Borsodi Csaba (BTK), Fekete István (IK), 
Kálmánné Bors Irén (TÓFK), Kovács Mónika (PPK), Márkus Eszter (GYFK), Tasnádi Péter 
(TTK) 
 
Kimentését kérte: Fürész Klára (ÁJK), Tausz Katalin (TáTK), Cseszregi Tamás (EHÖK) 
 
Meghívottként jelen van: Nádasi Mária, a TTT elnöke, Papp Lajos hivatalvezető (PPK), Salát 
Magdolna (EHÖK), Stéger Csilla oktatási igazgató, Kovács Norbert (titkár) 
 
1. Tanári mesterszak Preambuluma: 

Székelyi Mária előzetesen tájékoztatta a tagokat a tanári szakkal kapcsolatos dékáni 
egyeztetésről. Elmondta, hogy észrevételek a tanári mesterszak indítására benyújtandó 
akkreditációs kérelméhez tartozó Preambulummal kapcsolatosan merültek fel, három 
kérdéskört illetően: 
- normatív támogatás elosztásának módja, 
- alapkar választás, 
- milyen Hallgatói követelményrendszer lesz érvényes a hallgatókra.  
 
Emellett az érintett karok vezetői megállapodtak abban, hogy az előterjesztésnek 
megfelelően a tanári szakért felelős szervezeti egység a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a 
tanárképzéssel foglalkozó testületek összetétele és feladatköre pedig 2007. év végéig az 
SzMSz-ben módosul.  
Székelyi Mária kérte a tagokat, hogy a fenti kérdéskörökhöz arra figyelemmel tegyenek 
javaslatokat, hogy a Szenátus legfontosabb döntése a magának a szakindítási 
előterjesztésnek a jóváhagyása, hiszen ez kiemelt egyetemi érdek.  
 
A fentiek alapján az Oktatási és Képzési Tanács a következő módosítási javaslatokat 
terjeszti a Szenátus elé:  
 
 A Preambulum második franciabekezdéséhez: 
A szak támogatását feladatarányosan kell elosztani, az elosztás algoritmusa pedig 
kari egyeztetés után, már a normatív finanszírozás ismeretében kerül 
meghatározásra.  

 (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
 

 A Preambulum harmadik franciabekezdéséhez: 
 „A tanári mesterszakot – amelynek elvégzéséhez különböző szervezeti egységekhez 

tartozó modulok követelményeit változatos variációkban kell teljesíteni – célszerű 
átfogó és egységes elvek szerint működtetni. A Hallgatói követelményrendszer 
tanári képzésre vonatkozó közös szabályainak kialakítását az Oktatási Igazgatóság 
valamint a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács közreműködésével a 
szakindítási dokumentum beadását követően azonnal meg kell kezdeni.”   

 (7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
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 A Preambulum negyedik franciabekezdéséhez: 
A-változat: A tanárképzésbe felvett hallgatók az ELTE-n maguk dönthetnek arról, hogy 
az általuk vállalt és végzett modulokért felelős karok közül melyik legyen az alapkaruk. 
B-változat: Azonos karhoz tartozó szakképzettségek esetén a hallgatók nem 
választhatnak, az alapkaruk eszerint kerül meghatározásra. 

 (7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
 
2.  Szakindítási kérelem véleményezése:  

 
Tasnádi Péter az indítási dokumentációval kapcsolatban azt javasolta, hogy a 
szakképzetteségek ne ABC sorrendben, hanem műveltségterületenként legyenek 
felsorolva, illetve a szakindítási dokumentumba a TTT ügyrendje ne kerüljön bele. Az 
előterjesztő válaszai után a javaslatokat visszavonta. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott CLXXXII/2007. (VII.25.) OKT 
számú határozata értelmében a tanári mesterképzési szak címét elfogadta, valamint a 
tanári mesterképzési szak indításának jóváhagyását javasolja a Szenátus részére.   

 
3. Egyebekben kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 
 
 

Budapest, 2007. július 25. 

 

 
 

Dr. Székelyi Mária 
oktatási rektorhelyettes 

 
 


