Kreditátviteli segédlet
az osztatlan tanárképzésben részt vevő, újrakezdő diákoknak a
Neveléstudományi Intézet által tartott kurzusok esetén
A következő táblázat azoknak nyújt segítséget a kreditátvitelhez, akik 2018 előtt az osztatlan
tanárképzésben teljesítettek pedagógiai tárgyakat, és jelenleg újrakezdők, vagyis az új
rendszerű osztatlan tanárképzésben vesznek részt. A táblázat azt mutatja, hogy számukra mely,
2018-tól teljesítendő tárgy esetén melyik korábban elvégzett tantárgyakkal lehet kreditátvitelt
kérni és kapni.
Azon tantárgyak esetében (PP-OTM0201, PP-OTM-0301, PP-OTM-0401, PP-OTM-0402),
amelyeknél két teljesített kurzus alapján lehet kiváltani az új rendszerű tanárképzésben
teljesítendő tárgyat, rendes kreditátviteli kérelmet kell beadni, amelyben mindkét korábban
teljesített kurzust meg kell jelölni. A többi tárgy esetén van lehetőség tanszéki listás
kreditátviteli kérelem beadására.
Milyen 2018 előtt elvégzett kurzus
alapján vihető át kredit?

A képzési programban 2018-tól
teljesítendő tárgy
Kód

Tantárgy/tantárgyelem

Kredit

Típus

PP-OTM-0201

Neveléspszichológia és
nevelésszociológia

3

ea

2

gy

PP-OTM-0202
PP-OTM-0203

PP-OTM-0204

PP-OTM-0301

PP-OTM-0302
PP-OTM-0303

Tanári szerep, tanári
mesterség
Méltányosság és
esélyegyenlőség az
oktatásban VAGY
Sajátos nevelési
igények,
tehetséggondozás

Tanuláselmélet és
oktatásmódszertan

Készség- és
képességfejlesztés
Információskommunikációs
technológiák

2

gy

3

ea

2

gy

2

gy

PP-OTM-0401

Tantervfejlesztés

2

gy

PP-OTM-0402

Pedagógiai értékelés

2

gy

Megfeleltethető kurzusok
OTM021 Pedagógiai szociálpszichológia
ÉS
OTM022 Nevelésszociológia
– az új jegy a korábbi kollokviumi értékeltek
átlaga, felfelé kerekítéssel
OTM023 Tanári szerep, tanári mesterség
OTM0241 Méltányosság és esélyegyenlőség
az oktatásban
VAGY
OTM0242 Sajátos nevelési igények,
tehetséggondozás
OTM031 A tanítás-tanulás elméleti alapjai
ÉS
OTM032 Az oktatás szervezeti keretei és
módszerei
– az új jegy a korábbi kollokviumi értékeltek
átlaga, felfelé kerekítéssel
OTM033 Készség- és képességfejlesztés
OTM034 Információs-kommunikációs
technológiák
OTM041 A tantervelmélet és a pedagógiai
értékelés alapjai
ÉS
OTM0421 Tantervfejlesztés
– az új jegy a korábbi gyakorlati jeggyel egyezik
meg
OTM041 A tantervelmélet és a pedagógiai
értékelés alapjai
ÉS
OTM0422 Pedagógiai értékelés
– az új jegy a korábbi gyakorlati jeggyel
egyezik meg

Milyen 2018 előtt elvégzett kurzus
alapján vihető át kredit?

A képzési programban 2018-tól
teljesítendő tárgy
Kód

PP-OTM-0403

OTM-KGY-0502

Tantárgy/tantárgyelem
A pedagógiai kutatás
módszerei és a
tudományos eredmények
iskolai alkalmazása 3.
félév
A hatékony nevelésoktatás feltételei

Kredit

Típus

2

gy

2

gy

Megfeleltethető kurzusok
OTM043 A pedagógiai kutatás módszerei és
a tudományos eredmények iskolai
alkalmazása

OTM_KGY A hatékony nevelés-oktatás
feltételei

