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Eötvös Loránd Tudományegyetem Iktatószám: ELTE/6032/1 (2020) 

Tanárképző Központ  

  

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2020. március 30. és április 1. 

között tartott levélszavazásáról 

 

Az előterjesztések tárgya:  

− A tanári szakdolgozat és a portfólió feltöltési határideje a Neptunban a 2020. tavaszi félévben a 

budapesti és a szombathelyi telephelyen 

− A tanári szakdolgozat és a portfólió bírálatának ütemterve a 2020. tavaszi félévben a budapesti és a 

szombathelyi telephelyen 

− A tanári szakdolgozati téma bejelentése és módosítása 2020. tavaszi félévi határidejének az 

elhalasztása a budapesti és a szombathelyi telephelyen 

 

A levélszavazás kezdő időpontja: 2020. március 30. 18:32 

A levélszavazás záró időpontja: 2020. április 1. 16:00 

A levélszavazáson érvényes szavazatot adott le: 16 fő tag 

A levélszavazás érvényes volt, mivel a PPT 17 fő tagjából 2020. április 1-jén 19 óráig 16 fő tag érvényes 

szavazatot küldött. A Tanács a következő határozatokat hozta: 

PPT 4/2020. (IV. 1.) sz. határozat: A tanári szakdolgozat és a portfólió feltöltési határideje a 

Neptunban a 2020. tavaszi félévben a budapesti és a szombathelyi telephelyen 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 16 igen szavazattal támogatta a tanári 

szakdolgozat és a portfólió feltöltési határidejére vonatkozó módosításokat a Neptunban a 2020. tavaszi 

félévben a budapesti és a szombathelyi telephelyen az alábbiak szerint:  

A tanári szakdolgozat leadási határidejének a meghosszabbításáról megegyeztek a tanárképző karok 

és a Tanárképző Központ, figyelembe véve, hogy a Járványügyi Operatív Koordináló Testület 

közleménye szerint a vizsgaidőszak nem változik. 

A tanári szakdolgozat feltöltésének új határideje: április 29. helyett május 18. (23:59) 

A portfólió feltöltésének új határideje: május 13. helyett május 21. (23:59) 

Kizárólag a Neptunban kell a szakdolgozatot és a portfóliót feltölteni, nem kell papíron leadni. 

Fontos, hogy a hallgatók a szakdolgozatról konzultáljanak a témavezető oktatóval, de ebben a  
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félévben a hallgatók a tanári szakdolgozatot a témavezetőnek a Neptunban történő jóváhagyása 

nélkül tölthetik fel. 

A határidőket egyéni kérésre sem lehet meghosszabbítani. Javasoljuk, hogy ha szükséges, akkor úgy 

módosítsák a szakdolgozat témáját (korábban témát, nem címet kellett leadni), hogy a dolgozatot a 

megadott határidőig be tudják fejezni. A témavezetővel egyeztetett, kisebb témamódosítást nem 

szükséges bejelenteni. 

A tanári záróvizsga időszaka: 

− Június 16. és 19. között szakos záróvizsgarészek (tanári szakdolgozat védése, 

szakmódszertani vizsgák), 

− Június 22. és 26. között portfólióvédések. 

A szakdolgozat és a portfólió feltöltésének, valamint a záróvizsga online megszervezésének a további 

részleteiről a hallgatók a TKK honlapján később kapnak tájékoztatást. 

PPT 5/2020. (IV. 1.) sz. határozat: A tanári szakdolgozat és a portfólió bírálatának ütemterve a 2020. 

tavaszi félévben a budapesti és a szombathelyi telephelyen 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 16 igen szavazattal támogatta a tanári 

szakdolgozat és a portfólió bírálatának ütemtervét a 2020. tavaszi félévben a budapesti és a szombathelyi 

telephelyen a következők szerint: 

A szakdolgozat bírálata: 

− A szakdolgozat bírálójának a kijelölése a szakfelelős által és a bírálók hozzárendelése a 

szakdolgozathoz a Neptunban a TKK által, felkérésük a bírálatra. Határidő: május 25. (23:59) 

− A szakdolgozatok bírálata, a bírálatok feltöltése a Neptunban a bírálók által. Határidő: június 7. 

(23:59) 

A portfólió bírálata: 

− A portfólió bírálójának a kijelölése és a bírálók hozzárendelése a portfólióhoz a Neptunban, 

felkérésük a bírálatra. Határidő: május 28. (23:59) 

− A portfólió bírálata, a bírálatok feltöltése a Neptunban a bírálók által. Határidő: június 14. (23:59) 

Az online eljárásrend további részleteit később dolgozza ki a TKK, egyeztetve a Karokkal. 
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PPT 6/2020. (IV. 1.) sz. határozat: A tanári szakdolgozati téma bejelentése és módosítása 2020. tavaszi 

félévi határidejének az elhalasztása a budapesti és a szombathelyi telephelyen 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 16 igen szavazattal támogatta a tanári 

szakdolgozati téma bejelentése és módosítása 2020. tavaszi félévi határidejének az elhalasztását a budapesti 

és a szombathelyi telephelyen a következők szerint: 

− A 2021 júniusában záróvizsgázók számára a szakdolgozati téma bejelentésének az új határideje: 

2020. október 14. (23:59) 

− A 2021 januárjában záróvizsgázók számára a szakdolgozati téma módosításának az új határideje 

2020. október 14. (23:59) 

A határozat akkor lép érvénybe, ha ehhez a JOKT is a hozzájárulását adja. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Jantyik Mónika, titkársági referens 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Antalné dr. Szabó Ágnes, PPT-elnök 

 

Budapest, 2020. április 3.  

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

           PPT-elnök 


