
Az alábbiak minden SZTE-n tanuló egyetemi polgárra vonatkozó szabályok: országos szintű 
szabályok (Ftv, KKK), az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (http://www.u-
szeged.hu/egyetem/szabalyzatok) rögzített egyetemi érvényű szabályok, illetve az SZTE karai 
közötti egyeztetés eredményei. 
 
 

PROBLÉMA ÚT A MEGOLDÁSHOZ 
Jogok és kötelezettségek; 
lehetőségek 

 

Milyen jogaim és 
kötelezettségeim vannak 
egyetemi polgárként? 

Tanulmányozza a TVSZ-t. A tanárképzés honlapján 
(http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai) 
részletes áttekintéseket talál a tanárképzéssel kapcsolatban. 

Elektronikus felületek  
Mit kell csinálni az ETR-
en? 

Elérhető az egyetemi honlap nyitólapjáról (felső menüsor) 
https://www.etr.u-szeged.hu/etr/login.aspx 
Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, teljesítések nyilvántartása 

Mi az a CooSpace és 
hogyan kell használni? 

Elérhető az egyetemi honlap nyitólapjáról (felső menüsor) 
https://www.coosp.etr.u-
szeged.hu/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx 
Az ETR azonosítóval és jelszóval kell bejelentkezni. 
Minden egyes kurzushoz van külön felület, ahol oktatási 
anyagok, tesztek, fórumok lehetnek; az oktató és a diákok, ill. a 
diákok egymás közötti kommunikációját segíti. 

Mi az a MODULO és 
hogyan kell használni? 

Elérhető az egyetemi honlap nyitólapjáról (felső menüsor) 
https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx 
Az ETR azonosítóval és jelszóval kell bejelentkezni. 
Elektronikus ügyintézés, karonként változó ügyek intézhetők itt 
(pl. egyéni tanrend, egyéni vizsgarend). 

A képzés általában  
Mi a tantárgy, a 
tantárgyelem és a kurzus 
jelentése között a 
különbség? 

A tantárgy a tanterv tartalmi egysége. 
A tantárgyelem a tantárgy alkotóeleme. Egy tantárgy egy vagy 
több tantárgyelemből állhat; a tantárgyelem a teljesítendő. 
A tantárgyelemre adott félévben adott oktató(k) adott kurzusát 
hirdetjük, vagyis a tantárgyelemet konkrét kurzus elvégzésével 
lehet teljesíteni. 

Hova forduljak a 
gondommal? 

Bármilyen gondja van, ne a csoporttársaitól tájékozódjon 
(bármilyen jó szándékúak is), hanem hivatalos forrásból. 
Gondolja át, pontosan mivel kapcsolatos a problémája és ennek 
megfelelően nézze meg a TVSZ-t, vizsgálja meg a jelen GYIK 
listát; kövesse a listában megadott linkeket, tanárképzési 
tájékoztatókat. 
Ha nem találja a választ a problémájára a fentiekben, akkor 
forduljon ahhoz, aki illetékes, a következők szerint: 
• Hallgatói státus, díjak: TO (elektronikus ügyintézés) 
• Tanulmányokkal kapcsolatos kérvények: az első tanári 

mesterszakja szerinti kari Tanulmányi Bizottság, dékán 
• Adott kurzushoz kapcsolódó kérdések: a kurzus oktatója (e-

mail vagy fogadóóra) 
• Tanári előkészítő modul: NI, tanarkepzes@edu.u-szeged.hu  
• Tanári előkészítő modul kurzusai: adott kurzus hirdetője: 
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NI, PI 
• Pedagógia-pszichológia modul: NI, tanarkepzes@edu.u-

szeged.hu  
• Pedagógia-pszichológia modul kurzusai: adott kurzus 

hirdetője: NI, PI 
• Szakterületi modul: a szakképesítést gondozó 

intézet/tanszék, szakfelelős, tanulmányi tanácsadó 
• Csoportos és egyéni tanítási gyakorlat szervezési kérdései: 

Gyakorlóiskolák gyakorlatszervezői 
• Egyéni tanítási gyakorlatra jelentkezés konfirmálása: NI, 

tanarkepzes@edu.u-szeged.hu 
• Tanítást kísérő szeminárium: a szakképesítést gondozó 

intézet/tanszék, szakfelelős, tanulmányi tanácsadó 
Milyen kurzusokat kell 
felvennem? 

A dinamikus tanterv mutatja, mit kell felvennie. 
A Neveléstudományi Intézet honlapján talál tájékoztató anyagot 
A tanári mesterszak felépítése címmel Itt a KKK alapján ezt az 
információt táblázatba foglaltuk; a modulok mintatanterveiben 
utalunk arra, kinek szól az adott modul. A KKK 2010. 05.14-i 
módosítása után csak annak 0 kredit ez a kötelezettsége, aki 
bolognai rendszerű tanári mesterszakos diploma birtokában jön 
újabb szakképzettséget szerezni. 

Nem találok a felvehetők 
között olyan kurzust, amit a 
mintatantervből már 
kinéztem magamnak. 

Előfordul, hogy egy-egy kötelező tantárgyelemet nem hirdet 
meg minden félévben a felelős intézet/tanszék. A tanári 
mesterszak ped.-pszich. moduljában például van olyan kurzus, 
amelyet nem kell mindenkinek felvennie, vagyis elég, ha vagy 
csak tavasszal, vagy csak ősszel jelenik meg a kínálatban. 
Előfordul, hogy kötelezően választható tantárgyelem-párok 
közül csak az egyiket hirdeti az intézet, vagy az egyikből több 
kurzust hirdet, mint a másikból. 

Az ajánlott félévi 
kurzusokból nem jön össze 
az ösztöndíjhoz szükséges 
30 kredit. 

A nappalis képzésben a pedagógia-pszichológia kurzusok nagy 
részét fel tudja venni az ajánlott félév előtt is. 
A szakterületi képzés kurzusainak meghirdetéséről a 
szakképzettséget gondozó intézetben/tanszéken a 
szakképzettség-felelőstől vagy a tanulmányi tanácsadásért 
felelős munkatárstól tájékozódhat. 

A maximálisan lehetséges 
45 kreditnél többet kellene 
felvennem ebben a 
félévben. 

45 kredit 1350 munkaórát jelent egy átlagos diáknak. Ne 
akarjon többet fölvenni, mert irreális, gyakorlatilag 
teljesíthetetlen vállalás lenne. 
Ha azért kellene 45 kreditnél többet felvennie, mert újabb 
képzettséget vett fel és így is az eredeti időszak alatt szeretne 
végezni: ebben az esetben lássa be, az újabb képzettség újabb 
félévvel jár. 
Ha olyan élethelyzetbe került, hogy a körülményei miatt csak a 
lehetetlen terhelésű félév vállalása a megoldás, akkor kérjen 
engedélyt a TVSZ szerint az anya-karja dékánjától. 

Kurzusfelvétel  
Mit jelent, ha egy kurzust 
konfirmálással hirdetnek? 

A konfirmálás azt jelenti, hogy a jelentkezés még nem elég a 
kurzus felvételéhez. Akkor veheti fel a kurzust, ha a 
jelentkezését konfirmálta, vagyis elfogadta az intézet. 
A konfirmálás nem egyéni elbírálással, hanem egységes elvek 
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szerint történik. 
Mi a konfirmálás feltétele a 
pedagógia-pszichológia 
kurzusokon? 

• Először azok jelentkezését konfirmálja az intézet, akik az 
adott tárgy ajánlott félévében járnak, vagy azon már túl (az 
ETR-ből lehívott információ alapján). 

• Amennyiben az adott kurzuson több a konfirmálandó 
jelentkezés, mint a helyek száma, az intézet jelzi a 
jelentkezőknek, milyen megoldást kínál. 

• Ha az elfogadandó jelentkezések nem töltik ki az összes 
meghirdetett helyet, akkor a jelentkezések idejének 
sorrendjében konfirmálja az intézet az első órán megjelent, 
az ajánlott félév előtt járó diákokat. 

• Ha az ajánlott félév előtt járó nappalis jelentkező nem jelent 
meg az első órán (és nem is jelezte ennek méltányolható 
indokát), a jelentkezését elutasítja az intézet. 

Nincs elég meghirdetett 
hely a nekem szükséges 
tantárgyelemen, így 
próbálkozni sem tudok a 
felvételével, pedig az 
ajánlott félévben vagy már 
utána tartok. 

Ha csak egyetlen kurzus van az adott tantárgyelemből, jelezze a 
kurzus oktatójának. Ha több kurzus is van az adott 
tantárgyelemből, célszerűbb a hirdető intézet/tanszék 
oktatásszervezéssel foglalkozó kollégájának jelezni a 
problémát. 

Munka a kurzuson  
Szeretném tudni, a kurzus 
oktatójának milyen 
szakmai háttere van. 

Tekintse meg az oktató honlapját az intézeti/tanszéki honlapon. 

Én már korábban tanultam 
azt, amit a tanterv szerint 
fel kell vennem. 

A TVSZ-ben szabályozott módon kreditátvitelt lehet kérni. 
Erről a Felmentések c. tájékoztató anyagban adunk információt. 

Nem tudom, mit kell 
tennem a kurzus 
teljesítéséért. 

Ne a csoporttársait kérdezze, hanem a hivatalos forrást keresse 
meg: A teljesítés részletes feltételeit minden kurzus saját 
kurzusleírása tartalmazza. Ezt a TVSZ szerint az intézeti 
honlapon, illetve az ETR-en kell közzétenni; az oktató 
feltöltheti a kurzus CooSpace felületére is. 

Nincs kölcsönözhető 
példány a kötelező 
irodalmakból a 
könyvtárban. 

A könyvtárakban működik a helyben olvasást lehetővé tevő 
olvasóterem, benne nem kölcsönözhető (=mindig ott levő) 
példányok. Egyre több forrás érhető el elektronikus formában 
(pl. Magyar Elektronikus Könyvtár; szakfolyóiratok on-line 
változatai). Az Egyetemi Könyvtár mellett más könyvtárak is 
felkereshetők (pl. megyei könyvtárak). Lehet kérni az oktatót 
fénymásolható kurzuspakk összeállítására, amelyben a 
copyright szabályoknak megfelelő anyagok szerepelhetnek. 

Nem tudok bejárni az 
órákra. 

Ha nappalis, kérjen egyéni tanrendet (az első tanári 
mesterszakja szerinti kar Tanulmányi Bizottságától a 
Tanulmányi Osztály formanyomtatványán vagy a MODULO 
rendszerben). Az egyéni tanrend gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
az oktató véleményezi, teljesíthető-e a kurzus órai részvétel 
nélkül és ha igen, megadja, hogy az órai részvételt milyen 
munkával lehet kiváltani. 

Nem tudok részt venni a 
levelező tömbösített 

A kurzusleírás egyértelműen jelzi, teljesíthető-e így a kurzus. 
Ha a kurzus csak részvétellel teljesíthető, akkor nincs mit tenni: 
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konzultációs napon. ha az adott félévben nem tudja teljesíteni, a követezőben kell. A 
tanári mesterszak ped.-pszich. konzultációs napjait a félév előtt 
jóval közzéteszi a Neveléstudományi Intézet a honlapján, ott 
lehet tájékozódni. 

Sokat hiányoztam. A TVSZ pontosan rendezi ezt a kérdést. Legfeljebb 2 
igazolatlan hiányzás lehetséges. 3-5 hiányzás esetén az oktató a 
teljesítést feltételhez kötheti. 6 vagy több hiányzás esetében a 
kurzust nem teljesítettnek kell tekinteni („nem értékelhető” 
bejegyzés az ETR-ben a teljesítéslapon), akármi is ezek oka. 
V.ö. „Túlvállaltam magam, egyéb elkötelezettségeim miatt 
vagy mert nehéz élethelyzetbe kerültem, nem tudok a képzésbe 
annyi energiát fektetni, mint amit szükségesnek tartok.” 

Kurzus teljesítése, vizsga  
Nem tudok megjelenni 
azon az órán, amikor 
számonkérés történik. 

Jelezze az oktatónak; ha méltányolható ok miatt kényszerül 
távol maradni. Az oktató döntése szerint kaphat esélyt a 
pótlásra, amennyiben ezt a TVSZ nem zárja ki. 

Meg kívánom tekinteni az 
értékelt anyagaimat. 

A TVSZ ezt világosan rendezi. Az értékelt anyagait 
megtekintheti a diák; ezeket az oktató a vizsgaidőszak lezárulta 
után két hétig őrzi, addig van erre módja. 

Vitatom a jegyet, amit az 
oktató adott nekem a 
teljesítményemre. 

A TVSZ ezt világosan rendezi.  
A kurzusleírásban rögzített és közzétett, hogy mit kell tenni a 
teljesítésért és melyek az értékelés szempontjai, a jegy 
formálásának szabályai. Ha ennek figyelembe vételével is 
vitatja a jegyét, először az oktatójához forduljon. 

Lehet-e javítani a jegyet? A TVSZ pontosan rendezi ezt a kérdést. 
Gyakorlati jegyet nem lehet javítani. 
Vizsgajegyet javítóvizsgával („utóvizsgával”) lehet javítani 
akkor, ha van üres vizsgahely. 
A TVSZ engedi mind a sikertelen (elégtelen) és a sikeres 
(elégséges–jó) vizsga javítását is. 

Mi lesz, ha nem sikerül 
teljesítenem a felvett 
kurzust? 

A TVSZ szerint egy tantárgyelemet összesen háromszor lehet 
felvenni, ha először nem sikerült teljesíteni (vagyis három 
kurzust három különböző félévben). Ha felvett egy 
tantárgyelemet (vagyis bejelentkezett egy kurzusra), akkor a 
kurzus típusától függ, próbálkozhat-e többször ugyanabban a 
félévben a kurzus teljesítésével. Ha gyakorlatról, 
szemináriumról van szó, akkor nem, mert ott a féléves munkát 
értékeli az oktató definíció szerint. Ha előadásról van szó, 
annak zárását, a kollokviumot háromszor meg lehet kísérelni 
egy félévben. 

Hogy kell bejelentkezni 
vizsgára? 

Az első kísérletre be kell jelentkezni a vizsgaidőszak kezdete 
előtt (bár az időponton a vizsga előtti 24. óráig lehet 
módosítani.) Ha ez a kísérlet nem sikerül, javítóvizsgát lehet 
tenni, kétszer; de csak akkor, ha van még üres vizsgahely. A 
vizsgaidőszak után van egy hét javítóvizsga-időszak; ebben az 
időben első vizsgát nem lehet megkísérelni, csakis „utóvizsgát”. 

Kérhetek-e külön 
vizsgaidőpontot? 

Az oktatók a kurzuson résztvevők létszámának 150%-ára 
hirdetnek vizsgahelyet a TVSZ szerint. Ennél többet van joguk, 
de nem kötelességük hirdetni. 
Ebből követezik, hogy az oktatótól lehet ilyesmit kérni, de csak 
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akkor, ha valóban méltányolható indok van a háttérben, és az 
oktatónak nem kell igent mondania. (Ha valaki az utolsó 
vizsganapra jelentkezik be első kísérletre, de mégsem tud 
elmenni vizsgázni, nehezen tudja meggyőzni az oktatót arról, 
hogy nem kényelmi szempontok vezetik a külön kérését.) 

Nem tudok bejelentkezni 
vizsgára, mert nincs 
hirdetett vizsgaidőpont 
egyáltalán, vagy nem a 
TVSZ szerintiek a 
vizsgaidőpontok. 

Véletlen hirdetési hiba lehet, az oktatónak kell jelezni. 

Olyan sok vizsgám van, 
hogy az becsülettel nem fér 
bele a vizsgaidőszakba, de 
mindet szeretném ebben a 
félévben letenni. 

Kérjen egyéni vizsgarendet az első tanári mesterszakja szerinti 
karon (a Tanulmányi Osztály nyomtatványával vagy a 
MODULO-n keresztül). Az egyéni vizsgarendet egyes 
kurzusokra lehet kérni, méltányolható indokkal. Az oktató 
véleményez, vizsgaidőpontot ad, a Tanulmányi Bizottság dönt. 
Érdemes a vizsgaidőpontról előre egyeztetni az érintett 
oktatóval. 

Olyan élethelyzetbe 
kerültem, hogy a 
vizsgaidőszakban nem 
tudom letenni az összes 
szükséges vizsgámat. 

Kérjen egyéni vizsgarendet 
Megteheti, hogy nem jelentkezik be vizsgára az adott tárgyból, 
vagy törli az első jelentkezését és a következő aktív félévében 
újra felveszi a kurzust. 

Szeretnék átjelentkezni 
másik vizsganapra, de nem 
tudok, mert nincs hely 

Valóban méltányolható indokkal lehet kérni az oktatót, hogy 
fogadjon más időpontban – ezt a kérést mérlegelni fogja, de 
nem kötelessége méltányolni (ha a TVSZ szerint hirdetett meg 
vizsgahelyeket, semmi nem kötelezi erre, a vizsgaidőszak végén 
pedig valószínűleg energiája, vizsgahelye és -ideje sincs rá). 

Nem tudok javítóvizsgára 
bejelentkezni. 

Amint az oktató beírta az első vizsga jegyét, a javítóvizsgára 
alkalmas vizsganapokon be lehet jelentkezni újabb kísérletre. 
Ha nincs hely: nincs mit tenni. Méltányolható helyzet 
fennállása esetén kérésre az oktató mérlegelheti új vizsgahely 
nyitását, erre joga van, de kötelezettsége nincs a TVSZ szerint. 

Mi történik, ha nem tudok 
megjelenni azon a 
vizsgaalkalmon, ahova 
bejelentkeztem. 

Jelentkezzen le arról a vizsgaidőpontról, amin nem tud 
megjelenni; ezt a vizsga kezdete előtti 24. óráig megteheti. 
Méltányolható okkal, megfelelő módon, 4 munkanapon belül 
igazolt hiányzás esetén az oktató „igazoltan nem jelent meg”-
ként iktatja a vizsgát a TVSZ szerint, ha nem tudott 
lejelentkezni és nem tudott megjelenni. 

A legutolsó meghirdetett 
vizsganapra nem enged az 
ETR feliratkozni, pedig 
van ott még hely. 

Ez a javítóvizsga hete, amikor első vizsgát nem lehet 
megkísérelni. Csak akkor jelentkezhet be erre a napra, az oktató 
csak akkor fogadja, ha javítóvizsgát tesz. 

Nem az a jegy jelent meg 
az ETR-ben, amit én 
tudtam az oktatótól. 

Véletlen hiba lehet, jelezze az oktatónak. 

A tanári mesterszakra 
előkészítő modul 10 
kreditje: MTM-PÓT 
(BA/BSc tanári előkészítő 

 



modul) 
Mi ez az előkészítő modul? A tanári képesítés megszerzéséhez a KKK előír 

pályaorientációs tanulmányokat 10 kredit értékben, 
meghatározott tartalmi területekkel. 

BA/BSc tanulmányokat 
folytatok, de a tanári 
előkészítő modulnak csak 
néhány tárgyelemét tudom 
fölvenni, nem mindet. 

A előkészítő modul a tanári diploma megszerzésének az 
előfeltétele, nem a tanári mesterszakos felvételinek. Az 
előkészítő modult el lehet végezni a tanári mesterszak első két 
félévében is. 
Az SZTE-n a tanári előkészítő modul tárgyelemeit a szabadon 
választhatóként lehet felvenni, ezért abból a BA/BSc diploma 
megszerzésénél nincs gond, ha nem teljes a modul: a BA/BSc 
diplomához 10 szabadon választható kredit összegyűjtése kell, 
az mindegy, hogy milyen szabadon választhatók ezek. 

BA/BSc diplomám van, a 
tanári mesterszakra 
jelentkezek, ehhez megvan 
a kreditszámom, de nem 
csináltam ilyen modult, egy 
kurzusát se vettem fel. 

Nincs gond. A előkészítő modul a tanári diploma 
megszerzésének az előfeltétele, nem a tanári mesterszakos 
felvételinek. Az előkészítő modult a KKK szerint el lehet 
végezni a tanári mesterszak első két félévében is. 

A BA/BSc diplomámat az 
SZTE-n szerzem-
szereztem, itt teljesítettem 
a tanári előkészítő 
kurzusait, de másik 
intézménybe jelentkezem 
tanári mesterszakra. 
Elfogadják az előkészítő 
modulomat vagy a 
kurzusait ott is? 

Igen. A tanári előkészítő modul tartalmait a KKK határozza 
meg. Az különbözhet, hogy egy-egy intézményben milyen 
címen milyen kurzusokat hirdetnek ebben a modulban, de 
mindegyik modul kielégíti ugyanazokat az országosan egységes 
elvárásokat. Ezért, ha valaki elvégzi a teljes modult az egyik 
intézményben, azt a másik intézmény elfogadja. Ha valaki nem 
a teljes modul 10, hanem csak néhány kreditjét végezte el, 
akkor az új intézményben ezeket a feldolgozott tartalmak 
alapján kreditátvitellel elismertetheti, a hiányzó tartalmakat adó 
tárgyakat pedig ott pótolhatja, így teljessé tudja tenni a modult.  

Tanári és/vagy pedagógusi 
diplomám van már. El kell 
ezt az orientációs modult 
végeznem? 

Nem. A KKK ezt csak azok számára írja elő, akiknek még 
nincsen őket a közoktatásban tanításra feljogosító végzettsége. 
Mivel a modul pályaorientáció, annak felesleges, aki már a 
pályán való működésre jogosult. 

Kell ez nekem? A legelső 
tanári végzettségemet 
szerzem, BA/BSc 
diplomám van és annak 
szerzésekor a szabadon 
választhatók között 
megcsináltam a tanári 
előkészítőt. 

A rendelet szerint ezt a modult az alapképzésben (BA/BSc 
diplomához) kell teljesíteni. Ha a teljes 10 kreditet elvégezte, 
akkor megvan, és most nem kell MTM-PÓT kurzuson újra 
teljesítenie. 

Kell ez nekem? A BA/BSc 
diplomám megvan, de a 
tanulmányaim alatt egy 
ilyen kreditet sem vettem 
fel. 

Igen, a teljes 10 kredites modult el kell végeznie. Minden 
szükséges kurzust MTM-PÓT kódon tud felvenni. A modul és 
tantárgyai leírását a BA/BSc tájékoztató anyagában megtalálja. 

Kell ez nekem? Egyetemi, 
illetve MA/MSc diplomám 
van, de nem tanári. 

Igen. A KKK egyértelműen megköveteli a pályaorientációs 
modult. A tanári mesterszakos tanulmányok első két évében 
kell teljesíteni. 

Kell ez nekem? Egyetemi, Igen. A KKK nem definiál olyan lehetőséget, hogy korábbi 
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illetve MA/MSc diplomám 
van, igaz, nem tanári, de 
tanítok már. 

munkatapasztalatot (különösen annak puszta létét) tanári 
mesterszakos pedagógia-pszichológia kreditként lehetne 
jóváírni. A pedagógia-pszichológia kurzusok nem betanító 
foglalkozások, hanem a hatékony tanári munkához szükséges 
fogalomrendszerhez és értelmező gondolkodásmódhoz, ezek 
elmélyítéséhez nyitnak utat. 

Csak egy MTM-PÓT kódot 
találok, de több 
tantárgyelemet kell 
elvégeznem. 

Egyénileg különbözik, hogy hány tanári előkészítő kreditet kell 
elvégeznie valakinek (csak pár hiányzik vagy mind). Minden 
szükséges kurzust ezen az egy kódon lehet felvenni. 

Benne van-e ennek a 
modulnak a 10 kreditje a 
tanári mesterszakos 
képzésem megadott 
kreditszámában? (120, 90) 

Nem, nincs benne; mert a definíció szerint a BA/BSc 
alapképzésbe sorolja a KKK. Aki egyetemi, illetve MA/MSc 
nem tanári diplomával jön tanárszakra, annak ezt a 10 kreditet 
pluszban kell elvégeznie, vagyis a teljes munkája 120+10, 
illetve 90+10 kredit. A KKK a pályaorinetációs modult az első 
tanári végzettség megszerzésének előfeltételéül szabja, 
elvégzésére a BA/BSc tanulmányokat jelöli ki és ezért nem 
számítja bele a tanári mesterszakos szintű kreditek közé – 
megengedi ugyanakkor a modul teljesítését részben vagy 
egészben a tanári mesterszakos tanulmányok alatt. 

Nem tudom, kihez 
forduljak a gondommal. 

Ha a fentiekben ebből a GYIK listából nem kapott választ: 
• Tanári előkészítő modul: NI, tanarkepzes@edu.u-szeged.hu  
• Tanári előkészítő modul kurzusai: adott kurzus hirdetője: 

NI, PI 
Pedagógia-pszichológia 
modul 

 

Kaphatok-e felmentést a 
teljes modul alól? 

Nem. A modul egyes tárgyelemeire kérhető csak a korábbi 
tanulmányok során feldolgozott tartalmakra hivatkozva 
kreditátvitel. 
Ha tanári/pedagógusi diplomával érkezett, akkor a KKK 
szerinti kreditértékeket tartalmazó tantervi mérföldköveket 
automatikusan TO jóváírja a modulban. 

Én pedagógusként, 
tanárként dolgozom és a 
munkám során soha nem 
került elő az, amit a 
felveendő tárgy tartalmaz, 
és nem is lesz rá 
szükségem soha. 

A diploma jogosítvány a KKK-ban definiált feladatok ellátására 
és garancia arra, hogy ezeket el is tudja látni a diploma 
birtokosa. A diploma nem az eddigi aktuális munkák után jár, 
hanem a jövő feladatokra való felkészülésbe fektetett munkát és 
a felkészültség színvonalát tanúsítja. 

Gyakorló tanárként miért 
kell nekem újra 
pedagógiai-pszichológiai 
tárgyakat tanulnom? 

A KKK mindenkinek előír pedagógiai-pszichológiai krediteket, 
aki nem a bolognai rendszerben szerzett tanári diplomát. Az 
SZTE tanárképző programjába azokat a tartalmakat választottuk 
a korábbi tanári/pedagógusi végzettségűek számára, amelyek a 
nem bolognai rendszerben kevesebb hangsúlyt kaptak, tehát 
nagy valószínűséggel ismeretlenek; illetve azokat, amelyek az 
értelmező, rendszerszintű gondolkodást és rálátást segítik. 
Minden kurzust úgy terveztünk, hogy a továbblépésre adjon 
alkalmat. 

Hány órásak a kurzusok? A nappali képzésben minden kurzus heti 2 óra. A levelező 
képzésben az előadások félévi 6, a gyakorlatok félévi 8 
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kontaktórával folynak, amelyeket a kreditértékhez képest 
megfelelő önálló munka egészít ki. 
Minden kurzus 2 kredit értékű. Egy kredit a Felsőoktatási 
törvény rendelkezése szerint – a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően – 30 munkaóra a diák számára. 

Lehet-e hiányozni? Az SZTE TVSZ szerint az oktatók a kurzusleírásaikban közlik 
a teljesítés feltételeit, az értékelési rendszerét, és ezek között a 
jelenlétre vonatkozó elvárásait. A foglalkozástípusok 
definícióival összhangban az előadásokon rendszerint ajánlott, a 
gyakorlatokon rendszerint kötelező a részvétel mind a nappali, 
mind a levelező képzésben. 

A TVSZ megadja, hogy a nappali képzésben 2 
igazolatlan hiányzás lehetséges; 3-5 hiányzás esetén az oktató a 
kurzus teljesítését feltételhez kötheti (külön tanulmányi 
munkához). 6 hiányzástól a kurzust nem teljesítettnek kell 
tekinteni. Ún. egyéni tanrend kérelmezésével a diák kérhet 
felmentést az órák látogatása alól; ha az oktató külön feladatok 
teljesítése révén is elérhetőnek ítéli a kurzus teljesítését, 
támogathatja a kérelmet; az engedélyt a diák anya-karához kell 
benyújtani, annak Tanulmányi Bizottsága dönt. 
A levelező képzésben a gyakorlatok kurzusleírásai jelzik, hogy 
a részvétel elengedhetetlen-e a teljesítéshez (tréning esetében), 
vagy a részvétel hiánya a teljesítményt (jegyet) mennyiben 
befolyásolja. 

Mégsem tudtam elmenni a 
levelező konzultációra 
adott tárgyból aznap, 
amikorra feliratkoztam. 
Bemehetek más napon 
ugyanannak a kurzusnak a 
konzultációjára? 

Nemigen.  
Nem azért, mert abban a csoportban tud részt venni és 
teljesíteni, ahova az ETR-en bejelentkezett. Ha ön A oktató 
kurzusára jelentkezett be az ETR-ben (amely alapján az ön 
tanulmányait tanúsító hivatalos iratot generálják), B oktatónak 
nincs lehetősége az ön munkáját értékelni. 
Igen legfeljebb akkor, ha ugyanabból a tárgyból A oktató egyik 
csoportjába jelentkezett be, és ő beegyezik, hogy egy másik 
időpontban találkozó csoportban fogadja. (Ennek azonban a 
csoport mérete, a teremben leültethető embere száma vagy a 
rendelkezésre álló technikai eszközök száma is akadálya lehet.) 

Nem tudom, kihez 
forduljak a gondommal. 

Ha a fentiekben ebből a GYIK listából nem kapott választ: 
• Pedagógia-pszichológia modul: NI, tanarkepzes@edu.u-

szeged.hu 
• Pedagógia-pszichológia modul kurzusai: adott kurzus 

hirdetője: NI, PI 
Szakterületi modul  
Mi az, ami a tanárszakos 
képzésben a szakterületi 
képzésért felelős 
intézethez/tanszékhez 
tartozik? 

Szakterületi kurzusok 
Szakmódszertani kurzusok 
Tanítást kísérő szeminárium 

Kihez forduljak a csoportos 
tanítási gyakorlat 
ügyeiben? 

A tanítási gyakorlatokat az egyetemi gyakorlóiskolák szervezik, 
az ottani referenseket kell keresni. A gyakorlatokról szóló 
tájékoztató, a gyakorlatok szabályaival on-line hozzáférhető. 

Nem tudom, kihez Ha a fentiekben ebből a GYIK listából nem kapott választ: 
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forduljak a gondommal. • Szakterületi modul: a szakképesítést gondozó 
intézet/tanszék, szakfelelős, tanulmányi tanácsadással 
foglalkozó munkatárs 

Csoportos tanítási 
gyakorlat (3 kredit) 

 

Felmentést akarok kérni. A tanítási gyakorlatokról tájékoztató pontosan megadja a 
felmentés feltételeit és a kérelmezésének módját. 

Egyéni tanítási gyakorlat 
(összefüggő szakmai 
gyakorlat, 30, 20, 10 
kredit) 

 

Felmentést akarok kérni. A KKK szerint mindenkinek kell egyéni tanítási gyakorlatot 
végeznie, ez alól tehát nincs felmentés. 

Nem tudom, kihez 
forduljak a gondommal. 

Ha a fentiekben ebből a GYIK listából nem kapott választ: 
• Egyéni tanítási gyakorlat szervezési kérdései: 

Gyakorlóiskolák gyakorlatszervezői 
• Egyéni tanítási gyakorlatra jelentkezés konfirmálása: NI, 

tanarkepzes@edu.u-szeged.hu 
• Tanítást kísérő szeminárium: a szakképesítést gondozó 

intézet/tanszék, szakfelelős, tanulmányi tanácsadó 
Szakterületi zárószigorlat  
Felmentést akarok kérni. A Magyar Akkreditációs Bizottság elvárása szerint szakterületi 

zárószigorlatot mindenkinek tennie kell, ez alól nincs felmentés. 
Nem tudom, mi a tételsor 
és hogyan épül fel a vizsga. 

A szakterületi zárószigorlat a szakterületi modult zárja le, 
minden felvett szakképesítéshez tartozik egy zárószigorlat. A 
részleteket a szakot gondozó intézet/tanszék teszi közzé. 

Szakdolgozat  
Nem tudom, kell-e nekem 
írni. 

Tájékoztató pepszi 

Nem tudom, miből áll a 
szakdolgozat. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Valójában nem értem, mit 
várnak tőlem tanulmány 
műfaja alatt. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Valójában nem értem, mit 
várnak tőlem segédlet 
műfaja alatt. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Szakdolgozat – Portfolió  
Nem tudom, miért kell 
készíteni. 

Tájékoztató pepszi 

Valójában nem látom át, mi 
kerüljön bele. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Nem tudom, mit értékelnek 
rajta. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Segítségre van szükségem 
a portfólió elkészítéséhez. 

Tájékoztató, szakmódszertanos, szakvezető 

Tanári záróvizsga  
Felmentést akarok kérni. Nincs 
Nem tudom, mit kell Tájékoztató pepszi, szakos 
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csinálni a 
tanulmány/segédlet 
védésekét. 
Nem tudom, mit kell 
csinálni a portfólió 
védéseként. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Nem tudom, hogyan épül 
fel a vizsga és mi a tételsor. 

Tájékoztató pepszi, szakos 

Nem tudom, ki lesz benne 
a bizottságban. 

Tájékoztató 

Bejelentkeztem a TZV-re, 
de mégsem tehetem le 
ebben a félévben (nem kész 
a szakdolgozatom; nem lett 
meg az abszolutóriumom; 
olyan élethelyzetbe 
kerültem, hogy ez 
lehetetlen most). Mikor 
jöhetek legközelebb? 

Van TZV minden félévben 
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