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  Iktatószám: ELTE/6876/1 (2019) 

Jegyzőkönyv 

az ELTE Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2019. február 8-i üléséről 

 

Az ülés időpontja:  2019. február 8. (péntek) 9.00-óra  

Helyszín:   Eötvös József Collegium épülete, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 26. 

Jelenlévők:    

A Tanács jelen levő tagjai: 11 fő  

Állandó meghívottakból jelen van: 3 fő 

Tanácskozási joggal meghívottakból jelen lévők: 3 fő 

 

Antalné Szabó Ágnes köszönti a megjelenteket, a témára, a záróvizsga előkészítésére hívja fel a figyelmet. 

Sokféle vélemény, érdek, gondolat, javaslat születik ezzel kapcsolatban. Megállapítják a 

határozatképességet; 13 fős TTT-ből 11 szavazati joggal rendelkező személy jelent meg az ülésen, így 2/3-

os többséggel határozatképes. A határozatokat egyszerű többséggel kell megszavazni, tehát 6 szavazat 

alapján a javaslat elfogadható. 

 

Napirendi pontok: 

1. Új vezetőtanári előterjesztések megvitatása (írásbeli előterjesztés) 

 

Antalné Szabó Ágnes ismerteti a vezetőtanári előterjesztéseket, kapacitásvizsgálat eredményeit mutatja 

be.  

SZAVAZÁS  

A javaslatot a testület többségi szavazással megszavazta, azaz négy kollégát vezetőtanári 

feladatokra kineveztek. (TTT előterjeszt, a Rektor nevez ki; aki mérlegelési joggal bír). 

1/2019. (II. 8.) Balogh Katalin vezetőtanári kinevezése  

2/2019. (II. 8.) Ráczné Pilák Nikoletta  vezetőtanári kinevezése  

3/2019. (II. 8.) Török László vezetőtanári kinevezése  

4/2019. (II. 8.) Vad Szilvia vezetőtanári kinevezése  
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11 igen szavazat Ráczné Pilák Nikoletta és Balogh Katalin 

Török László 10 igen és 1 nem szavazat 

Vad Szilvia 8 igen és 3 nem szavazat 

 

2. A 2019. évi tavaszi félévi szakzárás eljárásrendjének a megvitatása (írásbeli előterjesztés) 

 

Antalné Szabó Ágnes felvezeti a következő, sokak véleményét megosztó pontot. Kiemelve Pap Lajos 

véleményét – a PPK részéről – további gondolatokat fogalmazott meg. Vállalják a szakdolgozatok, 

jegyzőkönyvek, záróvizsga anyagainak továbbítását a karon belüli helyszínre.  

E plusz két dolog felajánlásáról a PPK képviselői ismertetik összefoglalóan a javaslatot állásfoglalás 

céljából.  

 

A jelenlegi rendszer sok szervezési nehézségbe ütközik. A javaslat a záróvizsga nem két részben, hanem 

3-4 részben való szervezése, valamint a portfólió TTK-ra való áthelyezése.  

Antalné Szabó Ágnes nyomatékosítja, hogy a portfóliós vizsga mellett 1 vagy 2 rész legyen. Összesen 3 

részből állna TKK szerint, ha a Karok támogatják. Célszerű szervezési szempontból vizsgálni. Kis 

létszámú szakoknál 1 elnök, 1 bizottság meglétét. Az időpontokra is javaslatokat tesz.  

 

SZAVAZÁS  

A TTT nem változtat a rendszeren. A szóbeli előterjesztést támogatják. Függőben maradt a portfóliós rész 

külön vizsgává szervezése.  

 

SZAVAZÁS 

5/2019. (II. 8.) A testület egyhangúlag elfogadja a 2019. évi tavaszi félévi szakzárás eljárásrendjét.  

 

3. Tájékoztatás a gyakorlatszervezésről (szóbeli előterjesztés) 

 

Antalné Szabó Ágnes tájékoztat, hogy a TKK financiális ügyekkel ugyan nem foglalkozik, de most a 

tisztelt testület tagjai véleményét kéri ki a tanárok illetményével kapcsolatban. 

 



 

 

  

1118 Budapest 

Ménesi út 11–13. 

 

www.tkk.elte.hu 

 

 

4. Egyebek  

Antalné Szabó Ágnes informál a TKK által megkeresett TTT-anyagokban visszavezethető kurzusokra.  

A Tanács szeretne egy 0 kredites szakdolgozati munkát is létrehozni. 

Budapest, 2019. február 19. 

 

 

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

              TTT elnöke 


