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Iktatószám: ELTE/18263/1 (2019) 

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 2019. december 4-ei üléséről 

 

Az ülés helye: 1056 Budapest, Szerb utca 21–23., Szenátusi terem 

Időpont: 2019. december 4. 16.00 óra 

Jelenlévők: 

ELTE SZMR: 100. § (1) A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete elnöke az oktatásért felelős rektorhelyettes.  

(2) A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete tagjai: a Tanárképző Központ főigazgatója, a BGGyK, BTK, 

IK, PPK, TÓK, TTK dékánja, a BDPK vezetője, a Köznevelési Bizottság elnöke és az EHÖK által a 

pedagógusképzésben részt vevők közül delegált négy hallgató. 

A Testület jelen levő tagjai: 12 fő (az ülésen később csatlakozott 1 fő) 

Állandó meghívottak közül van: 3 fő 

 

Az ülés leírása: 

A Testület elnöke köszönti a jelenlévőket az alakuló ülésen, és megállapítja, hogy a Testület 14 szavazati 

jogú tagból áll, és 12 tag jelenlétével határozatképes. A napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 12 

szavazattal elfogadja. 

(1 fő újabb tanácstag csatlakozott az üléshez.) 

 

A Testület az egyes napirendi pontok vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 

PET 1/2019. (XII. 4.) sz. határozat: A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete ügyrendje 

Az előterjesztett anyagot módosító javaslatok, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a testület egyhangúlag, 

13 szavazattal elfogadta.  
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A Tanárképző Központ szakmai tervei 

A Testület tájékoztatót hallgatott meg a Tanárképző Központ 2020. évi szakmai terveiről a következő 

témakörökben: 

− Az intézményi akkreditációhoz kapcsolódó szakmai feladatok 

− Munkacsoportok, oktatói és hallgatói műhelyek 

− A tanári szakokat népszerűsítő program kidolgozása és megvalósítása (együttműködve a 

Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatósággal) 

− A gyakorlatok (partneriskolák, mentorok, vezetőtanárok, gyakorló hallgatók) látogatását 

támogató rendszer kidolgozása 

− Kapacitásvizsgálat koordinálása az ELTE köznevelési intézményeiben 

− A kiemelkedő partneriskolák, mentorok és vezetőpedagógusok díjazására oklevelek 

alapítása 

− Az EFOP 3.4.3. projekt TKK-hoz tartozó részének megvalósítása 

− A Tanítsunk Magyarországért program koordinálása az ELTE-n 

 

Az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett javaslat, hozzászólás. 

A PET elnöke megköszönte a részvételt, majd lezárta a tanácskozást.  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Petró Tímea mb. hivatalvezető 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Zentai László rektorhelyettes 

 

Budapest, 2019. december 12. 

 

 Dr. Zentai László s. k. 

 rektorhelyettes, a PET elnöke 

 


