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Szavazati jogú tagként jelen vannak:  
Székelyi Mária elnök (oktatási rektorhelyettes), Borsodi Csaba (BTK), Fekete István (IK), 
Kovács Mónika (PPK), Kálmánné Bors Irén (TÓFK), Papp Gabriella (GYFK), Tausz Katalin 
(TáTK), Cseszregi Tamás (EHÖK) 
 
Kimentését kérte: Fűrész Klára (ÁJK), Tasnádi Péter (TTK) 
 
Meghívottak: Hársfalvi Rezső (JTI), Renge Orsolya, Kovács Norbert (OI) 
 
Napirend előtt az Oktatási és Képzési Tanács alakuló ülését Hudecz Ferenc rektor nyitotta 
meg. Köszöntötte a résztvevőket, és örömét fejezte ki, hogy a két éve aktívan működő 
Bologna Bizottság tovább él az új szervezeti keretek között, amely a jövőben az egyetemen 
folyó valamennyi képzés tartalmi felügyeletét látja el.  
 
A tagok bemutatkozását követően Székelyi Mária rektorhelyettes ismertette a módosított 
napirendet, amit az Oktatási és Képzési Tanács 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
1. A beérkezett mesterképzési szakok létesítési és indítási dokumentumainak véleményezése 

során hozott érdemi és ügyrendi határozatok: 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott I/2006. (X. 19.) OKT számú 
határozata értelmében a fordító és tolmács mesterképzési szak létesítésének 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy az opponensi véleményben 
szereplő észrevételek jelenjenek meg a létesítési dokumentumban. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott II/2006. (X. 19.) OKT számú 
határozata értelmében a térképész mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács, Fekete István hozzászólásával egyhangúlag hozott 
III/2006. (X. 19.) OKT számú határozata értelmében a geoinformatikus mesterképzési 
szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy az opponensi 
véleményben szereplő észrevételek jelenjenek meg a létesítési dokumentumban. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Kovács Mónika hozzászólásával egyhangúlag hozott 
IV/2006. (X. 19.) OKT számú határozata értelmében az andragógia mesterképzési szak 
létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Tausz Katalin előterjesztésére egyhangúlag hozott V/2006. 
(X. 19.) OKT számú ügyrendi határozata értelmében, az érdeksérelmek elkerülése és az 
egyeztetések elősegítése érdekében, a Tanács elé csak olyan szaklétesítési, illetve -
indítási dokumentum terjeszthető, amely előzőleg, a címek szintjén már elfogadásra 
került.  
 



Az Oktatási és Képzési Tanács Kovács Mónika, Kálmánné Bors Irén és Papp Gabriella 
hozzászólásával egyhangúlag hozott VI/2006. (X. 19.) OKT számú határozata értelmében 
a neveléstudományi mesterképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére azzal, hogy a kidolgozott szakirányok a létesítési kérelembe is 
kerüljenek bele. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott VII/2006. (X. 19.) OKT számú 
határozata értelmében a pszichológia mesterképzési szak létesítésének és indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Székelyi Mária, Tausz Katalin, Kálmánné Bors Irén és 
Kovács Mónika hozzászólásával egyhangúlag hozott VIII/2006. (X. 19.) OKT számú 
határozata értelmében a felsőoktatási menedzsment mesterképzési szak létesítésének 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére, azzal, hogy a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
vállaljon kötelezettséget arra, hogy a szak indítási dokumentuma a képzésben érintett 4 
Kar együttműködésében készül el. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott IX/2006. (X. 19.) OKT számú 
határozata értelmében a szociológia mesterképzési szak indításának jóváhagyását 
javasolja a Szenátus részére, illetve Fűrész Klára opponensi véleményének 6. pontját törli. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Székelyi Mária, Borsodi Csaba, Kálmánné Bors Irén, Papp 
Gabriella hozzászólásával 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
hozott X/2006. (X. 19.) OKT számú határozata értelmében jóváhagyta a Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar által kezdeményezett kulturális mediátor és felsőoktatási 
menedzsment mesterképzési szakok ELTE mesterképzéseket tartalmazó 
címjegyzékébe történő felvételét.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett hozott XI/2006. (X. 19.) OKT számú határozatában a kulturális mediátor 
mesterképzési szak létesítésével kapcsolatban a következők szerint foglalt állást: a 
Tanács felkéri a Pedagógiai és Pszichológiai Kart, hogy az opponensek által 
megfogalmazottak alapján mérlegelje a szaklétesítési kérelem kidolgozását végző 
konzorciumból történő kilépést. Amennyiben a Kar a konzorciumban maradás mellett 
dönt, a véleményekben rögzített technikai módosítások végrehajtása után a Tanács a 
létesítés jóváhagyását javasolja a Szenátus részére. 
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Kálmánné Bors Irén hozzászólásával egyhangúlag hozott 
XII/2006. (X. 19.) OKT számú határozata értelmében az emberi erőforrás fejlesztő 
mesterképzési szak létesítésének jóváhagyását javasolja a Szenátus részére, azzal, hogy 
a Pedagógiai és Pszichológiai Kar vállaljon kötelezettséget arra, hogy a szak indítási 
dokumentuma a képzésben érintett karok együttműködésében készül el. 

 
Az Oktatási és Képzési Tanács Székelyi Mária előterjesztésére egyhangúlag hozott 
XIII/2006. (X. 19.) OKT számú ügyrendi határozata értelmében a várhatóan karok 
közötti együttműködésben megvalósuló képzések esetén, az erre vonatkozó 
javaslatok már a létesítési kérelem benyújtása előtt jelenjenek meg az Oktatási és 
Képzési Tanács előtt.  

 
2. Tájékoztatás a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 

10/2006. (IX. 25.) OKM rendeletről, és a szakirányú továbbképzési szakok indításának 



egyes kérdéseiről, illetve a képzések létesítéséhez és indításához szükséges útmutató 
elfogadása: 

 
 Az Oktatási és Képzési Tanács Kálmánné Bors Irén és Hársfalvi Rezső hozzászólásával 

egyhangúlag hozott XIV/2006. (X. 19.) OKT számú határozatával a javasolt 
módosításokkal elfogadta a szakirányú továbbképzési szak indításához, illetve a 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek 
meghatározásához szükséges útmutatókat.  
 
Az Oktatási és Képzési Tanács Hársfalvi Rezső előterjesztésére egyhangúlag hozott 
XV/2006. (X. 19.) OKT számú határozata értelmében a Tanács soron következő 
második ülésére várja a szakirányú továbbképzési szakok új rendeletnek megfelelő 
képzési és kimeneti követelményeinek átdolgozására vonatkozó ütemterveket. 
 
Emellett elhangzott, hogy  
– a szakirányú továbbképzési szakok kidolgozására, létesítésére vonatkozó javaslatokat 

a meglévő és a későbbiekben létesítendő mesterszakokra figyelemmel, azokkal 
összhangban kell megtenni, ezért kívánatos lenne egy erre vonatkozó stratégia 
kidolgozása; 

– a szakirányú továbbképzési szakok indításához szükséges költségterv a Gazdasági és 
Műszaki Főigazgatóság véleményének figyelembe vételével készüljön el. 

 
3. A Bárczi Gusztáv Gyógypedaógiai Főiskolai Kar által létesítendő és indítandó szakirányú 

továbbképzési szakok véleményezése: 
 

Az Oktatási és Képzési Tanács egyhangúlag hozott XVI/2006. (X. 19.) OKT számú 
határozata értelmében az autizmus spektrumzavarok pedagógiája, a súlyosan és 
halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája és a látássérült személyek elemi 
rehabilitációja szakirányú továbbképzési szakok létesítésének és indításának 
jóváhagyását javasolja a Szenátus részére azzal, hogy az előterjesztés a Tanács által 
elfogadott útmutató alapján készüljön el. 
 

4. ELTE közös kurzus-kínálati lista: 
  
 A kiküldött kurzus-kínálati lista továbbfejlesztése szükséges, annak érdekében, hogy a 

hallgatók az Egyetem képzési palettájának minél nagyobb részét ismerhessék meg, illetve 
szabadabban vehessenek fel kurzusokat. Fekete István felvetette egy erre vonatkozó 
koncepció kidolgozásának szükségességét. 

 
5. Egyebekben Tausz Katalin felhívta a figyelmet a Társadalomtudományi Karon működő 

internetes támogatású nemzetközi munkaközvetítő rendszerre. 
 

Budapest, 2006. október 30. 

 Dr. Székelyi Mária s.k. 
oktatási rektorhelyettes 

 


