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Az alapkarválasztás és az alapkarváltás eljárásrendje a tanári mesterszakon1
v 2.0

A tanári mesterképzési szakkal összefüggésben az alapkarválasztást a HKR a következőképpen
szabályozza:

37. § (4) A tanári mesterszakra felvételt vagy átvételt nyert hallgató alapkara az a kar, melyet a

felvételi vagy átvételi értesítésben megjelölt határidőn belül a teljesítendő modulokért felelős karok közül
megjelöl. Amennyiben a hallgató határidőn belül nem nyilatkozik és a teljesítendő modulok közül
legalább kettő egy karhoz tartozik, akkor alapkara elsődlegesen ez a kar, minden egyéb esetben a PPK.
A határidő elmulasztása esetén az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 8 nap elteltével
igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak később jutott a hallgató tudomására, vagy az a
hallgatónak fel nem róható körülmény, amely miatt a határidőt elmulasztotta, csak később szűnt meg.

(6) A tanári mesterképzési szakra vonatkozóan az alábbi ügyekben a TTT állapítja meg és teszi közzé
az ETR útján az egységes eljárásrendet és határidőket, és ezekről a tanárképzésben érintett karokat
írásban értesíti:
...
b) alapkarválasztás és -váltás,...
(7) A (6) bekezdés szerint megállapított határidők módosítása és közzététele a hatálybalépésük
időpontját megelőző félév végéig lehetséges.
1. Az alapkarválasztás a hallgató döntése alapján, vagy ennek hiányában a HKR-ben foglaltak
szerint a hallgatói jogviszony létesítését, a beiratkozást megelőzően történik. Az alapkarválasztás
eljárásrendje a következő:
ssz.
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határidő
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1Elfogadta

az ELTE Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácsa a 2010. május 7-i ülésén az ELTE-TTT 15/2010.
(V. 7.) sz. határozatával, módosította a 2011. január 24-i ülésén az ELTE-TTT 4/2011. (I. 24.) sz. határozatával,
alkalmazandó a 2010/2011. tanévtől.
1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. I. em. 108. • telefon: 461-4568, 461-4500/3832
ímélcím: otf@pk.elte.hu • http://www.tanulmanyi.pk.elte.hu

• fax: 461-4586

Az alapkarválasztás eljárása átvétel esetén az alábbi eltérésekkel zajlik:
− a tavaszi félévre történő átvétel esetén az alapkarválasztás a regisztrációs időszakban
történik;
− a hallgató nem az ETR-ben, hanem egyéni, írásbeli nyilatkozattal választ alapkart.
2. Alapkarváltás a hallgató kérelmére engedélyezhető az első félév utáni bármelyik félév
kurzusfelvételi időszakának végéig. Alapkarváltásra a hallgatói jogviszony fennállása során
egyetlen alkalommal kerülhet sor.
ssz.
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a határozat rögzítése
az ETR-be

közreműködő
/ döntéshozó

határidő

Dokumentum

a regisztrációs időszak
első napja

hallgató

írásos kérelem

2.1. után nyolc napon
belül

az alapkar TO
vezetője

határozat papíron, ETR-es
kivetés, a hallgató
értesítése ETR-ben

2.2.-vel egy időben

alapkar TO

a határozat másolata a PK
OTF-nek

előző alapkar
TO

a határozat másodpéldányával és átvételi listával
megküldve

PK OTF

ETR-es bejegyzés

a szorgalmi időszak
harmadik hetének
végéig
a szorgalmi időszak
harmadik hetének
végéig

2

