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Jegyzőkönyv 

az ELTE Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 

2018. december 17-ei üléséről 
 

 

Az ülés időpontja:   2018. december 17. 10.00–12.30 

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

Klubterem 

Jelenlévők: A TTT 10 fő szavazati jogú tagja, valamint 5 fő tanácskozási joggal (l. jelenléti 

ív) 

 

Antalné Szabó Ágnes köszönti a megjelenteket, megköszöni az egész éves kitartó munkát. Megállapítja, 

hogy a Tanács határozatképes. A napirendet a megjelentek 9 igen szavazattal elfogadták. 

 

1. napirendi pont 

Új vezetőtanári előterjesztés megvitatása 

Írásos előterjesztés. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a felterjesztéshez a TKK munkatársai elkészítették a 

kapacitásvizsgálatot. A TKK megkapta a szükséges dokumentumokat a kinevezés megvizsgálásához 

 

SZAVAZÁS 

A testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatja Farkas Csaba vezetőtanári kinevezését. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a TKK szeretné feleleveníteni azt a hagyományt, hogy az új 

vezetőtanári kinevezéseket ünnepélyes keretek között adják át. 

 

2. napirendi pont 

Új pedagógus-továbbképzési tanfolyamok alapítási kérelmének megvitatása 

Írásos előterjesztés. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy az anyagokat bírálták, és továbbításra is kerültek. A fejlesztők a 

bírálók tanácsait megfogadva átdolgozták az anyagokat.  

 

SZAVAZÁS 

A testület külön szavaz a két tervezett tanfolyamról 

Viselkedésökológia: 

A testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatja. 

Atomoktól a csillagokig: 

A testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatja. 
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3. napirendi pont 

Az Erasmus+ program keretében végzett szakmai gyakorlatok szakmai feltételeinek és eljárásrendjének a 

megvitatása 

Írásos előterjesztés. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy ez az előterjesztés a korábbi egyeztetés folytatása, már több érintettel 

konzultált a TKK az Erasmus kérdéséről. Van háromfokozatú értékelés. Kitért arra a megjegyzéseiben, hogy 

a TKK-nak kizárólag a gyakorlatokkal kapcsolatban van döntési joga, minden másban a szakterület dönt. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanazok a szakmai elvárások, mint a Magyarországon teljesített gyakorlat 

esetében: közoktatási intézményben kell végeznie, ugyanannyi óraszámot kell a hallgatónak végeznie. Az 

anyagban egyértelművé tettük, hogy két útja lesz: 1. a hallgató keres magának intézményt; 2. a TKK 

igyekszik bővíteni a partneriskolai hálózatát. Abban az esetben, ha a hallgató magának intézi a gyakorlatot, 

akkor az ő kötelessége beszerezni az igazolásokat, amennyiben a TKK listájából választ, a TKK-nak kell 

beszereznie ezeket. 

 

(10 főre emelkedik a szavazatképes jelenlévők száma.) 

 

Jakabné Szalai Krisztina kéri a szövegszerű pontosítást a 2.1 és a 3.1 kapcsán: külföldi intézmény 

igazolása. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a TKK átvenné az egyes szakok által már megismert külföldi 

partnerintézmények listáját és azok már megismert gyakorlóhelyeit.  

 

Antalné Szabó Ágnes kiemeli a szabályozásból, hogy „az érdemjegy átváltása az ECTS szabályainak 

megfelelően történik”, illetve „a résztvevő gondoskodik a szakmai gyakorlat beszámíttatásáról hazai 

tanulmányi előmenetelébe”. Ez kellő mértékű szabályozást teremt. 

 

Egy javaslat szerint ha a hallgatót nem engedjük gyakorlatra az előfeltételek teljesítése nélkül itthon, akkor 

ne engedjük külföldi gyakorlóhelyre sem. Vagyis az Erasmus+ szakmai gyakorlat esetében kezeljük külön 

azt a gyakorlatot, amely gyakorlatként bekerül a Neptunba. 

 

„A teljesítést igazoló dokumentumok alapján a Tanárképző Központ rögzíti az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat eredményét a Neptunban. A teljesítést igazoló dokumentumok alapján a szakfelelős/kurzusfelelős 

rögzíti a szaktárgyi tanítási gyakorlat eredményét a Neptunban.” A szakfelelősnek nincs jogosultsága 

speciális indexsoron jegy rögzítésére, mert nem látszik a Neptunban. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy Cseszregi Tamás oktatási igazgató tájékoztatását közvetíti: a TKK 

azért nem dönthet ebben a kérdésben, mert nincsen kreditbefogadási foglalkozó bizottsága, csak szakmai 

kérdésekben dönthet. Nem javasolja ilyen célú bizottság alakítását. A Karra kerül ez a döntés. A TKK 

Tanulmányi Bizottságának létrehozására a januári ET keretében kerülhet sor. Elmondja, hogy a TKK-ban 

sok olyan ügy van, amelynek a megoldását segíti a bizottság felállítása.  

 

Antalné Szabó Ágnes szavazást kér az eddigi változtatásokról, és azt javasolja, hogy a jelenlegi anyagot 

kiküldve még véleményezhesse mindenki. Javasolja, hogy a bevezetése próba legyen, és a hallgatók 

véleményezése után még változtatható a szabályozás. 
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Azt a változtatást javasolja, hogy töröljék az eljárásrendből a Tanulmányi Bizottságot, és a TKK szerepeljen 

csak. A TKK értesíti a Kart, a Kar a döntéséről pedig a hallgatót. 

 

SZAVAZÁS 

Antalné Szabó Ágnes javaslatára és a TTT tagjainak beleegyezésével az anyag a fent vázolt kiegészítésekkel 

levélszavazásra kerül majd az újabb egyeztetés után. 

 

4. napirendi pont 

A gyakorlatokkal kapcsolatos kiegészítő javaslatok megvitatása 

Írásos előterjesztés: 

 

Antalné Szabó Ágnes vázolja, miért van szükség a további szabályozásra, pontosításra. Két részből áll az 

anyag: az első az adminisztratív határidő elmulasztásának kivetési lehetőségeit listázza, míg a második a 

gyakorlat elmulasztásának az igazolása. Utóbbi szenátusi döntést igényel.  

 

SZAVAZÁS 

A testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül levette a napirendjéről a pontot. 

 

(A szavazatképes tagok száma 1 fővel csökken.) 

 

Antalné Szabó Ágnes összegezi a szövegszerű módosításokat. A Tanács kérésére 1.4 esetében a 

„megismételt gyakorlat díja” javaslat kerül majd a Szenátus elé. 

 

SZAVAZÁS 

A testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. 

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a szakképzettség-választásról fog a TKK újra egyeztetni a Karokkal, 

mert nem szerencsés, hogy a különböző évfolyamú hallgatókra különböző szabályok vonatkoznak, amelyek 

különböző lehetőségeket teremtenek a hallgatóknak. Illetve tisztázatlan, hogy papíron vagy elektronikusan 

történjen egységesen a választás.  

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a TKK munkatársai megkezdték a gyakorlatok szervezését és a 

hallgatók értesítését. De folyamatosan dolgoznak a szervezésen. 

 

Megköszöni a tagoknak a részvételt és a konstruktív munkát, majd lezárja a tanácskozást. 

 

Budapest, 2018. december 20. 

 

Készítette: Petró Tímea 

Ellenőrizte: Antalné dr. Szabó Ágnes 

       Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

TTT-elnök 


