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Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE/14505/7 (2019) 

Tanárképző Központ Budapest, 2019. október 18. 

  

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2019. október 4-ei üléséről 

 

Az ülés helye: ELTE Eötvös József Collegium  

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

Időpont: 2019. október 4. 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: 16 fő (az ülésen később csatlakozott 1 fő) 

Állandó meghívottakból jelen van: 1 fő 

Tanácskozási joggal meghívottakból jelen lévők: 3 fő 

 

Az ülés leírása: 

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

megállapítja, hogy a Tanács a 17 szavazati jogú tagból áll, és 16 tag jelenlétével határozatképes.  

A Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 16 szavazattal elfogadta, az egyes napirendi 

pontok vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta: 

I. 1/2019. (X. 4.) határozat: Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ügyrendje.  

Az előterjesztett anyagokat a következő módosításokkal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

testület egyhangúlag, 16 szavazattal, a következő módosításokkal elfogadta.  

  

8. § 

− A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti. 

− A TKK a kész jegyzőkönyvet eljuttatja az ülés résztvevőinek 10 munkanapon belül.  
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− A határozatot a TKK nyilvánosságra hozza. 

3. § 

− A PPT állandó meghívottjai között az Oktatási Igazgatóság képviselője.  

 

(1 fő újabb tanácstag csatlakozott az üléshez.) 

 

II. 2/2019. (X. 4.) határozat: Általános tájékoztató a szakzárással kapcsolatos teendőkről és 

határidőkről az Nftv. szerinti közismereti tanári szakok esetében a budapesti képzési helyszínű 

tanárképzésben részt vevő hallgatók számára 

A Tanács 17 szavazattal, a következő módosításokkal egyhangúlag elfogadta a hallgatói 

tájékoztatót.  

− 6. sor: A kinyomtatott portfólió leadásának a határideje az őszi és a tavaszi félévben is a 

szorgalmi időszak utolsó időszaka. Felelőse a hallgató mellett a PPK Tanulmányi Hivatala.  

− 8. sor: A hallgató jelzése a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük rögzítéséről, amelynek 

határideje az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, kivételesen legkésőbb a 

záróvizsga előtt 3 nappal. 

− A 7. és 8. sor cseréje.  

 

III. 3/2019. (X. 4.) határozat: A záróvizsga szervezésének eljárásrendje a 2019. őszi és 2020. 

tavaszi félévben az Nftv. szerinti közismereti tanári szakok esetében a budapesti képzési 

helyszínű tanárképzésben 

A Tanács 17 igen szavazattal, a következő módosításokkal egyhangúlag elfogadta a záróvizsga 

szervezésének eljárásrendjét.  

 

− 4. sor beszúrása: A hallgatók tájékoztatása a portfólió leadásával, bírálatával és védésével 

kapcsolatos feladatokról. 

− A záróvizsga-bizottságok összeállításáról 2019. november 27-éig kell tájékoztatni a 

karokat. 

− 21. sor (új 22. sor) a hallgatók jelzése a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük 

rögzítéséről az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, de kivételesen legkésőbb a 

záróvizsga előtt 3 nappal. 

− Az oklevél és az oklevélmelléklet kiállítása, aláíratása a jogszabály szerinti határidőig 

történik. 

 

IV. 4/2019. (X. 4.) határozat: A szakdolgozat benyújtásának és bírálatának az eljárásrendje a 2019. 

őszi és 2020. tavaszi félévben az Nftv. szerinti közismereti tanári szakok esetében a budapesti 

képzési helyszínű tanárképzésben 

A Tanács 17 szavazattal, a következő módosításokkal egyhangúlag elfogadta a szakdolgozat 

benyújtásának és bírálatának az eljárásrendjét.  
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− A szakdolgozat benyújtása kötött példányban legkésőbb 2019. november 27-ig, a digitális 

változat feltöltése az őszi félévben 2019. november 27. 24:00 óráig, a tavaszi félévben 2020. 

április 29. 24:00 óráig lehetséges. 

 

V. 5/2019. (X. 4.) határozat: A portfólió benyújtásának és bírálatának az eljárásrendje a 2019 őszi 

és 2020. tavaszi félévben az Nftv. szerinti közismereti tanári szakok esetében a budapesti 

képzési helyszínű tanárképzésben 

A Tanács 17 szavazattal, a következő módosításokkal egyhangúlag elfogadta a portfólió 

benyújtásának és bírálatának az eljárásrendjét.  

 

− A hallgatók értesítésének határideje a beosztásról 2020. január 4-ről január 6-ra módosult. 

− 5. sor: A kinyomtatott portfólió leadása a PPK Tanulmányi Hivatalában (átvételi 

elismervény ellenében, egy példányban), ennek melléklete a portfólió elektronikus változata 

(elektronikus adathordozón). 

 

VI. Egyebek 

− Megvitatandó kérdések a jövőben a gyakorlatszervezéssel kapcsolatban (a 

vezetőpedagógusi kapacitás kiszámítása, a hallgatók gyakorlati beosztása)  

− A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj ajánlása a hallgatók körében  

 

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. október 18.  

 

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

           PPT-elnök 


