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Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE/17025/2 (2019) 

Tanárképző Központ Budapest, 2019. november 27. 

  

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2019. november 22-ei üléséről 

 

Az ülés helye: ELTE Eötvös József Collegium  

 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 26. terem 

Időpont: 2019. november 22. 9 óra 

Jelenlévők: 

ELTE SZMR „97. § (2) A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács tizenhét tagból áll, elnöke 

a Tanárképző Központ főigazgatója, két-két oktató tagját a BTK, a PPK és a TTK, további egy-egy oktató 

tagját a BGGyK, a TÓK, az IK, a BDPK, valamint öt pedagógusképzésben érintett hallgató tagját az EHÖK 

delegálja. Tagja továbbá a Köznevelési Bizottság elnöke is.” 

A Tanács jelen levő tagjai: 13 fő (az ülésen később csatlakozott 1 fő) 

Állandó meghívottakból jelen van: 1 fő 

Tanácskozási joggal meghívottakból jelen lévők: 2 fő 

 

Az ülés leírása: 

A Tanárképző Központ főigazgatója mint a PPT-elnöke köszönti a jelenlévőket az ülésen, és megállapítja, 

hogy a Tanács 13 fő jelenlétével határozatképes. 

A Tanács a napirendet – két napirendi pont felcserélésével - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 13 

szavazattal elfogadta, az egyes napirendi pontok vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta: 

I. 6/2019. (XI. 22.) határozat: Japán nyelv és kultúra tanára tanterv - nem tanári mesterszakot 

követő egyszakos, 60 kredites mesterképzés  

Az előterjesztett anyagot Golyán Szilvia és Vancsó Ödön lektorálta, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül a testület egyhangúlag, 13 szavazattal elfogadta.  

  

 

(1 fő újabb tanácstag csatlakozott az üléshez.) 
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II. 7/2019. (XI. 22.) határozat: Krajcsovitsné Dőry Krisztina (ELTE Gyakorló Óvoda) 

vezetőpedagógusi kinevezésének meghosszabbítása 2020. február 1-jétől 5 év időtartamra 
 

8/2019. (XI. 22.) határozat: Balogh Anna (ELTE Gyakorló Óvoda) vezetőpedagógusi 

kinevezésének meghosszabbítása 2020. február 1-jétől 5 év időtartamra 

 

9/2019. (XI. 22.) határozat: Csíkné Vaskuti Judit (ELTE Gyakorló Óvoda) vezetőpedagógusi 

kinevezése 2020. február 1-jétől 1 év időtartamra 

Anonim, írásbeli szavazás útján a Tanács mindhárom vezetőpedagógusi kinevezést, illetve meghosszabbítást 

14 szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

III. A Tanács hozzászólás nélkül, 14 igen szavazattal, változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta a 

10/2019. (XI. 22.) számú határozatát A közösségi pedagógiai gyakorlat hallgatói kérdőívének 

elfogadásáról 

 

IV. 11/2019. (XI. 22.) határozat: A tanári szakdolgozati bírálati lap tartalmának elfogadása a 

bírálati lapon szereplő mondat (A szakdolgozat bírálatát a témavezetővel egyeztettem) nélkül 

 

A Tanács 13 szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a módosított bírálati lap tartalmát. 

 

 

V. 12/2019. (XI. 22.) határozat: A tanári záróvizsga részen a hallgatók egységes felkészülési időt 

kapnak, azaz min. 15 percet.  

A Tanács 14 szavazattal elfogadta a módosított bírálati lap tartalmát. 

 

13/2019. (XI. 22.) határozat: A tanári záróvizsgaalkalomkor a hallgatót vizsgáztató 

bizottságokhoz legfeljebb 10 fő osztható be. Ha 10-nél több fő van beosztva, a vizsga két 

részben szervezendő. 

A Tanács 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta ezt az előterjesztést. 

 

VI. Az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ által benyújtott, a szakzárással 

kapcsolatos eljárásrendek megvitatása 

14/2019. (XI. 22.) határozat: Általános tájékoztató a szakzárással kapcsolatos teendőkről és 

határidőkről az Nftv. szerinti (OTAK, RTAK), szombathelyi képzési helyszínű tanárképzésben 

részt vevő hallgatók számára. 
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15/2019. (XI. 22.) határozat: A záróvizsga szervezésének eljárásrendje az Nftv. szerinti 

(OTAK, RTAK), szombathelyi képzési helyszínű tanárképzésben (A nyomtatott szakdolgozat 

és portfólió benyújtására vonatkozik)  

16/2019. (XI. 22.) határozat: A szakdolgozat benyújtásának és bírálatának az eljárásrendje az 

Nftv. szerinti (OTAK), szombathelyi képzési helyszínű tanárképzésben  

 

A Tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket.  

 

17/2019. (XI. 22.) határozat: A portfólió benyújtásának és bírálatának az eljárásrendje az Nftv. 

szerinti (OTAK, RTAK), szombathelyi képzési helyszínű tanárképzésben  

 

A Tanács 14 igen szavazattal elfogadta a következő módosításokkal:  

− A PPI tájékoztatása a portfólió-készítésében érintett hallgatók számáról és szakos 

megoszlásáról a BDPK TH részéről.  

 

VII. Antalné Szabó Ágnes elmondta, hogy  

− A közeljövőben a Tanárképző Központ oklevelet állít ki kiváló mentor, vezetőpedagógus és 

partneriskolák részére. Ebben a Marketingosztály segítségét is igénybe veszik. Kiemelte, 

hogy az ELTE arculatától nem kívánnak eltérni. 

− A tanárképzés népszerűsítésére ún. „Roadshow” szervezését szorgalmazza, mely 

rekrutációs tevékenységben mind a mentor, mind a mentorált részt vesz. A hallgatók és 

tanárok kiválasztásáról a partneriskolákkal kívánnak egyeztetni.  

− Tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy a következő ülésre várhatóan 2020. január 31-én kerül 

sor, melyre néhány vezetőtanári előterjesztésre lehet számítani.  

 

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

 

A jegyzőkönyvet készítette: Jantyik Mónika, titkársági referens 

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

 

Budapest, 2019. november 27.  

 Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

               PPT-elnök 


