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Iktatószám: ELTE/3465/1(2022) 

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 2022. február 2-ai üléséről 

 

Az ülés helye: MS Teams 

Időpont: 2022. február 2. 10.00 óra 

 

Jelenlévők: 

ELTE SZMR: 100. § (1) A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete elnöke az oktatásért felelős rektorhelyettes.  

(2) A Pedagógusképzés Egyeztető Testülete tagjai: a Tanárképző Központ főigazgatója, a BGGyK, BTK, 

IK, PPK, TÓK, TTK dékánja, a BDPK vezetője, a Köznevelési Bizottság elnöke és az EHÖK által a 

pedagógusképzésben részt vevők közül delegált négy hallgató. 

A Testület jelen levő tagjai: 14 fő (2 fő később csatlakozott) 

Állandó meghívottak közül jelen van: 4 fő 

 

Az ülés leírása: 

A Testület elnöke köszönti a jelenlévőket az ülésen, és megállapítja, hogy a Testület 14 szavazati jogú tagból 

áll, és 12 tag jelenlétével határozatképes. A napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 12 szavazattal 

elfogadja. (Két tag később csatlakozott.) 

 

A Testület az egyes napirendi pontok vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta: 

PET 1/2022. (02. 02.) számú határozat: Az új OTAK gyakorlati rendszere 

A testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az új típusú osztatlan tanárképzés 

gyakorlatainak a rendszerét. 

PET 2/2022. (02. 02.) számú határozat: Az új OTAK tantervéhez kapcsolódó kreditallokáció 

A testület 14 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 

PET 3/2022. (02. 02.) számú határozat: Az új RTAK-ok tanterveihez kapcsolódó kreditallokáció 

A testület 14 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 
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PET 4/2022. (02. 02.) számú határozat: Az új tanárképzési tantervek elkészítéséhez a PPT 

útmutatójának a tartalmai 

A testület 14 igen, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést. 

 

Az Egyebek napirendi ponthoz javaslat, hozzászólás nem érkezett. 

 

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

 

A jegyzőkönyvet készítette: Petró Tímea hivatalvezető 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Zentai László rektorhelyettes 

 

Budapest, 2022. február 2. 

 

 

 Zentai László 

 rektorhelyettes, a PET elnöke 

 


