
Besorolás a korábbi diploma szerint 

Ki dönti el, mennyit kell teljesíteni egy-egy modulban? 
Az SZTE-n a felvételi eljárás során benyújtott anyagok alapján az első tanári szakképzettség 
gondozója szerinti Kar Tanulmányi Osztálya sorolja be a rendeletben meghatározott bemenet 
szerinti kategóriákba a felvetteket. Vagyis országos hatáskörű dokumentum és elvek alapján 
dől el, hogy a korábbi tanulmányai és a megszerezni kívánt tanári szakképzettsége alapján ki 
milyen kategóriába kerül; a KKK-ban adott ez hány féléves képzést és azon belül milyen 
modulban hány kredites tanulmányi kötelezettségeket jelent. 

Mi van, ha vitatom a képzési besorolásomat? 
Az anya-kar Tanulmányi Osztályán lehet tájékoztatást kérni, mivel ott áll rendelkezésre a 
besoroláshoz minden, a felvételi eljárásban megadott információ. A tanári mesterszak képzési 
és kimeneti követelményei alapján, országosan egységes szabályok szerint történik a 
besorolás. 

Felmentés/kreditátvitel 

Lehetséges-e fölmentés tanulmányi kötelezettség alól a tanári 
mesterszakon? 
Felmentés valójában nincs. Bizonyos esetekben azonban, az SZTE Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzata szerint, lehetséges korábbi tanulmányok, illetve tanári munkatapasztalat 
alapján kreditátvitel. 

Megbeszélhetem-e az adott kurzus oktatójával, hogy fogadja el a 
korábbi munkámat az adott tárgyból? 
Nem. A korábbi tanulmányok jóváírását a Felsőoktatási törvény és ennek megfelelően az 
SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendezi, és az utóbbi a kari Kreditátviteli bizottságok 
kezébe adja a döntés jogát. Oktatónak nincs joga ilyen döntést hozni. A tanári 
munkatapasztalat jóváírását az SZTE Gyakorlótanítási szabályzata rendezi. Mindkét esetre 
nyilvános és világos szabályok vonatkoznak (l. a kreditátvitel feltételeinél) 

Mire adhatok be kreditátviteli kérelmet? 
Csak tantárgyelemre és csak elvégzett kurzus alapján. (L. tárgyelemek a kreditátvitel 
feltételeinél.) 
Olyan kötelező tárgyakra, amelyekre teljesülnek a kreditátvitel feltételei. (L. tárgyelemek a 
kreditátvitel feltételeinél.) 
A csoportos tanítási gyakorlatra, amennyiben a teljesülnek a jóváírása feltételei. (L. a 
csoportos tanítási gyakorlat jóváírásának feltételeinél.) 

Mire nem lehet beadni kreditátviteli kérelmet? 
Egyes tantárgyelemekre nem lehet szigorlat vagy diploma alapján kreditátvitelt kérni. 
Szabadon választható tárgyakra nem lehet beadni kreditátviteli kérelmet; a karok ezt 
elutasítják. 
Szigorlatra, zárószigorlatra, tanári záróvizsgára, záróvizsgára nem lehet beadni kreditátviteli 
kérelmet, ezt a Felsőoktatási törvény és a TVSZ expliciten kizárja. 
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Egyéni tanítási gyakorlatra nem lehet beadni kreditátviteli kérelmet, ezt a tanári mesterszak 
képzési és kimeneti követelményei kizárják. 

Mikor adhatok be kreditátviteli kérelmet? 
A szorgalmi időszak első heteiben kell beadni a kérelmet. A később beadott kérelmeket a kari 
szabályok szerint kezelik a Kreditátviteli bizottságok. Érdemes a képzés elején beadni az 
összes ilyen kérelmet. 

Fel kell-e vennem azt a tárgyelemet, amelyikre kreditátvitelt kérek? 

Szakmai és ped.pszich. tárgyak 
A döntéstől függ. Egy tárgyelemet vagy a jelen képzésben teljesítek, vagy a korábbi 
teljesítésemet jóváírja a kar. Kétszer kreditet szerezni nem lehet ugyanarra a tartalomra, 
vagyis vagy felveszem, vagy jóváíratom az adott kurzust. A kreditátvitel időszakát úgy 
állapítják meg, hogy az lezárul a kurzusfelvétel vége előtt. Ha tehát elutasították a 
kreditátviteli kérelmemet, még fel tudom venni a tárgyat. Minden kurzusra biztosítani kell a 
TVSZ szerint, hogy az ajánlott félévben mindenki felvehesse, aki akarja. 
Vagyis: ha úgy látom, lehet esélyem a kreditátvitelre (a feltételeket l. alább), akkor előbb 
kreditátviteli kérelmet adok be, és azt vagy elfogadják (akkor nem veszem fel, automatikusan 
teljesítettként fog megjelenni az ETR-ben nekem), vagy elutasítják (és akkor felveszem). Ha 
fel kell vennem a kurzust, de nincs hely már, akkor megnézem, az ajánlott félévben vagyok-e 
(ezt az ETR-ben hozzáférhető mintatantervben találom). Ha igen, akkor jelzem az oktatónak 
vagy a hirdető tanszék/intézet illetékesének; a TVSZ szerint ekkor lehetővé kell tenni, hogy 
elvégezhessem a kurzust. (Ugyancsak jelzem a helyzetet, ha már túl vagyok az ajánlott 
féléven.) Ha még nem vagyok az ajánlott félévben, akkor várok. 

Csoportos tanítási gyakorlat 
Igen. A gyakorlatra be kell jelentkezni a Ságvári Gyakorló Gimnázium honlapján, és aztán 
kell az ott található formanyomtatványon a jóváírást kérni. 

Hova kell beadni a kreditátviteli kérelmet? Mi kell a kérelemhez? 

Szakmai és ped.pszich. tárgyak 
A kreditátvitelt szakmai modulhoz tartozó tárgyelemekre és a ped.-pszich. modulbeli 
tárgyelemekre is az anya-karhoz kell beadni és annak szabályai szerint kell kezdeményezni. 
Egyes karokon csak a MODULO rendszeren lehetséges ez (BTK, TTIK), más karokon csak a 
Tanulmányi Osztályuk által rendszeresített nyomtatványon. 
Mellékletben csatolni kell az érintett kurzusok elvégzésének és tartalmainak (témák és 
irodalmak a kurzus leírásában) dokumentumait. Vagyis: beadom a kérelmet és csatolom 
hozzá az indexem (teljesítésösszesítésem) vonatkozó részeit és az elvégzett kurzus leírását, 
amely tartalmazza a tematikát és a kötelező irodalmat. 

Csoportos tanítási gyakorlat 
A Ságvári Gyakorló Gimnázium honlapján, az ott található formanyomtatványon kell a 
jóváírást kérni a tanítási gyakorlat felelősétől. A kért tapasztalatot igazoló iratot kell hozzá 
csatolni. 
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Honnan tudom, van-e esélyem arra, hogy elfogadják a kreditátviteli 
kérelmemet? 
A kreditátvitelt a Felsőoktatási törvény 58. § (7) szabályozza. A már feldolgozott és a jelen 
képzésben feldolgozandó tartalmak között 75%-os tartalmi egyezésnek kell lennie (vagyis a 
címben szereplő szavak hasonlósága nem indikátora az esélynek). Emiatt kell a teljesített 
kurzus leírását csatolni. Az SZTE-n elvégzendő tárgyelemek, kurzusok leírása hozzáférhető 
az ETR-es annotációban, a tanszéki/intézeti honlapokon. Ha tehát úgy vélem, már bizonyos 
tartalmakat teljesítettem, akkor előveszem/beszerzem a régi kurzusom leírását, megkeresem a 
most teljesítendőét és megnézem, a témák és irodalmak között mekkora az egybeesés. Ha 
kicsi, nincs esélyem a kérvény elfogadtatására. (Gyakorlatilag, ha 4 téma az én már elvégzett 
kurzusomban nem szerepelt, már nem fog teljesülni a törvényileg kívánt 75%-os egyezés, 
fölösleges próbálkoznom.) 
Bár kurzusra kurzusok alapján kell kérni a kreditátvitelt, a tartalmak egyezése számít. Ezért ha 
korábban én több külön kurzus keretében dolgoztam föl, ami a jelen képzésben egy kurzus, 
akkor a több régivel válthatom ki az egy újat, mindet meg kell adnom. Ha egy mostani 
kurzusnak csak a fele tartalmát teljesítettem egy teljes régi kurzusomon, ezen az alapon nem 
kérhetem az újra a kreditátvitelt (csak 50%-os egyezés lesz, el fogják utasítani a kérvényt). 

Mik a kreditátviteli kérelem elfogadásának feltételei? 

Szakmai és ped.pszich. tárgyak 
Az anya-kar Kreditátviteli Bizottsága dönt a Felsőoktatási törvényben meghatározott szabály 
szerint, a teljesítendő kurzust hirdető tanszék/intézet véleményét figyelembe véve. A 
Felsőoktatási törvény 58. § (7)-ben meghatározott elvek szerint 
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500139.tv): „Egy adott ismeretanyag 
elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt - 
ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok 
során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen 
képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés - tantárgyi program 
alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével 
történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban 
megegyeznek. Az ismeretanyag összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott 
bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.” 

Csoportos tanítási gyakorlat 
Szigorú feltételek teljesülése esetén van lehetőség csak a tanítási gyakorlat alóli felmentésre 
(ismét általános elvek, nem pedig egyéni méltányosság alapján). A tanítási gyakorlatra 
vonatkozó egyetemi szabályok szerint „levelező tagozatos hallgatók esetében – kérvény 
alapján, egyéni elbírálással – be lehet számítani a gyakorlati tevékenységeikbe 
munkatapasztalatukat, ha legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlatot igazolnak; általános 
iskola felső tagozatán vagy középiskolában legalább heti 2 órában tanította/tanítja a 
tantárgyat. Ehhez kérvényt az érintett karok tanulmányi osztályán lehet beszerezni, amit a kari 
szabályok szerinti módon és határidőig kell leadni.” Az engedélyt csak a Karok adhatják meg, 
a gyakorlóhelyeknek ebbe nincsen beleszólásuk. 
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