
Emlékeztető  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási és Képzési Tanácsának 
2006. december 7-i ülésről 

 
Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Székelyi Mária elnök (oktatási rektorhelyettes), Borsodi Csaba (BTK), Fekete István (IK), 
Fűrész Klára (ÁJK), Kovács Mónika (PPK), Kálmánné Bors Irén (TÓFK), Papp Gabriella 
(GYFK), Tasnádi Péter (TTK), Tausz Katalin (TáTK), Cseszregi Tamás (EHÖK) 
 
Meghívottak: Renge Orsolya, Kovács Norbert (OI) 
 
Székelyi Mária rektorhelyettes ismertette a napirendet, amit az Oktatási és Képzési Tanács 10 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1. Szakok, képzések előzetes (címek szintjén történő) jóváhagyása: 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács V/2006. (X. 19.) OKT számú ügyrendi határozata 
értelmében a Tanács elé csak olyan szaklétesítési, illetve szakindítási dokumentum 
terjeszthető, amely előzőleg, a címek szintjén már elfogadásra került. Az OKT az 
informatikai mérnöktanár mesterszak, a gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan, a 
pedagógus szakvizsgával bővített német (szerb) nemzetiségi, a pedagógus szakvizsgával 
bővített angol két tanítási nyelvű szakirányú továbbképzési szak, valamint a pedagógus 
szakvizsga szakirányú továbbképzés interaktív tanulási programok választható modul 
címéről az alábbiak szerint határozott: 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács az informatikai mérnöktanár MSc címet a kérelmet 
benyújtó Informatikai Kar képviselőjének előterjesztésére levette a napirendről. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XXVII/2006. (XII. 7.) OKT számú 
határozatával a gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan címet jóváhagyta.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XXVIII/2006. (XII. 7.) OKT számú 
határozatával a „pedagógus szakvizsgával bővített” kitétel törlésével a német (szerb) 
nemzetiségi és az angol két tanítási nyelvű szakirányú továbbképzési szak címeket, 
valamint a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés interaktív tanulási 
programok választható modul címet jóváhagyta. 
 

2. A beérkezett mesterképzési szakok létesítési dokumentumainak véleményezése során 
hozott érdemi határozat: 

 
 Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XXIX/2006. (XII. 7.) OKT számú 

határozata értelmében a politikai szakértő MA szak létesítésének jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére.   
 

3. Szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási dokumentumának véleményezése: 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács Tasnádi Péter és Tausz Katalin hozzászólásával 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett hozott XXX/2006. (XII. 7.) OKT 
számú határozatával a gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan szakirányú 



továbbképzési szak jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy a képzés 
felelőse konzultáljon a Természettudományi Karral és vegye fontolóra a 
természettudományos ismeretek tantervbe való felvételének szükségességét. 
 

4. Egyebekben   
– a Jogi Továbbképző Intézet részéről érkezett szakirányú továbbképzési szakokra 

vonatkozó átdolgozási ütemtervet a Tanács köszönettel tudomásul vette; 
 
– a Pedagógiai és Pszichológiai Karról érkezett már meglévő szakirányú továbbképzési 

szakok átdolgozási ütemtervét tudomásul vette, azzal hogy meg kell jeleníteni, hogy 
BA vagy MA képzés utáni programról van szó. Az Oktatási és Képzési Tanács Tausz 
Katalin, Kálmánné Bors Irén és Kovács Mónika hozzászólásával 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozott XXXI/2006. (XII. 7.) OKT számú 
határozatával az újként megjelölt szakirányú továbbképzési szakokat a következő 
ülésre tartalmi előterjesztéssel együtt újból megvitatja, a címeket csak azután 
fogadja el. Emellett a roma gyerekek integrációja, a társadalmi integráció és a 
perinatális szaktanácsadó szakok esetében a Társadalomtudományi Karral és a 
Gyógypedagógiai Főiskolai Karral előzetesen konzultálnia kell a Karnak.  

 
– elhangzott, hogy a BA/BSc szintre épülő új szakirányú továbbképzési szakok esetén 

törekedni kell arra, hogy képzések beszámíthatóak legyenek valamely mesterszak 
képzésébe; 

 
– a Bölcsészettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Társadalomtudományi Kar és a 

Természettudományi Kar a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó ütemtervet a 
következő ülésig elkészíti; 

 
– Tausz Katalin felhívta a figyelmet a Társadalomtudományi Karon működő internetes 

támogatású nemzetközi munkaközvetítő rendszerre, és kérte Tanács tagjait, hogy 
ezügyben vegyék fel a kapcsolatot a Karral. 

 
 
 

Budapest, 2006. december 14. 

 

 
 

Dr. Székelyi Mária s.k. 
oktatási rektorhelyettes 

 
 


