
 
 

 Oktatás, kutatás, gyógyítás: 

250 éve az egészség 

szolgálatában 

 SEMMELWEIS EGYETEM  

PETŐ ANDRÁS KAR 

Konduktív Pedagógiai Intézet 

Gyakorlati Képzési Bizottság  

Horváthné Kállay Zsófia 

tanársegéd, GYKB elnök, szakmai gyakorlatokért 
felelős oktató 

 

 

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 
Postacím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 
E-mail: horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu 

Tel.: (06-1) 224-1500/62472 
Fax: - 
Web: http:// www.semmelweis.hu/pak/ 

Dr. Merkely Béla 

rektor 

egyetemi tanár 

 

Tárgy: Bizottsági beszámoló 

Elnök: Horváthné Kállay Zsófia 

Elérhetőség: 224-1500/ 62472 

e-mail: 

horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-

univ.hu 

 

 

Tisztelt Rektor Úr! 

 

 

A Szervezeti és Működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) 25.§ (11) bekezdésében, valamint az 

SZMSZ 3. számú mellékletében megjelölt karon működő bizottságok megbízatásuk ideje alatt évente egy 

alkalommal beszámolnak a Szenátusnak. 

A Szenátus a 117/2017. (X.26.) számú határozatával választott meg a Pető András Karon működő 

Gyakorlati Képzési Bizottság elnökévé.  

Hivatkozva a 24928/KSJIF/2020. iktatószámú felkérésre a bizottság elnökeként elkészítettem a 2019. évre 

vonatkozó beszámolómat. 

 

1. A tárgyalt ügyek száma, ügytípusonként, differenciáltan:  

2019. évben a Gyakorlati Képzési Bizottság 2 alkalommal ült össze: 2019. január 23-án és 2019. 

június 21-én.  

 

2019. január 23.  

A Bizottság a Karon oktatott szakhoz kapcsolódó gyakorlati képzéssel kapcsolatos féléves 

tapasztalatokat összegezte gyakorlatok típusa szerint: a folyamatos szakmai gyakorlatokat, az óvodai 

és iskolai gyakorlatokat tekintve. A tapasztalatokat megfogalmazta a szakmai gyakorlatokért felelős 

oktató, az évfolyamfelelős oktatók, az óvodai és iskolai specializáció/gyakorlatért felelős oktatók, a 

gyakorlóterületeket képviselő bizottsági tagok és a bizottság hallgató tagjai egyaránt. Folyamatos 
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szakmai gyakorlatok területén megállapította, hogy a követelményrendszer újragondolása az egyes 

évfolyamokon folyamatos. A szakmai gyakorlatokért felelős oktató, az évfolyamfelelős oktatók és a 

gyakorlatvezetők közötti kommunikáció folyamatos. Az új teljesítménylapok és teljesítést igazoló 

lapok használtba léptek. Az egyes gyakorlóterületek a tapasztalatokról összefoglalót és javaslatokat 

készítenek. Az órarend megújítása továbbra is folyamatos, a gyakorlatok megfelelő elhelyezése az 

órarendben elengedhetetlen. A hallgatói gyakorlati beszámolók megszervezése zökkenőmentes volt.  

Nehézséget jelentett a félévben, hogy az Egészségügyi Kiskönyveket több hallgató határidő után 

érvényesítette és emiatt a gyakorlatot ezek a hallgatók később tudták elkezdeni, a THHK folyamatos, 

időben történő tájékoztatása, kiértesítése, többszöri orvosi vizsgálati lehetőségek biztosítása ellenére 

is. A gyakorlati vizsgák időpontjának Google Drive-on történő szervezéséről pozitívak a 

visszajelzések. Az óvodai és iskolai gyakorlatok szervezése folyamatos, a gyakorlóterületek 

felkutatása szükséges.  

A gyakorlati képzés minden területén folyamatosan előtérő kérdés a gyermeket váró hallgatók 

gyermekközösségben történő, fizikai megerőltetéssel járó szakmai gyakorlatának teljesíthetőségének 

kérdése. A kérdés rendezése több terület bekapcsolásával történik.  A TVSZ gyakorlati képzésre 

vonatkozó szabályok további részleteinek kidolgozása folyamatban van. 

 

2019. június 21.  

A Bizottság a Karon oktatott szakhoz kapcsolódó gyakorlati képzéssel kapcsolatos féléves 

tapasztalatokat összegezte gyakorlatok típusa szerint: a folyamatos szakmai gyakorlatokat, az óvodai 

és iskolai gyakorlatokat tekintve. A tapasztalatokat megfogalmazta a szakmai gyakorlatokért felelős 

oktató, az évfolyamfelelős oktatók, az óvodai és iskolai specializáció/gyakorlatért felelős oktatók, a 

gyakorlóterületeket képviselő bizottsági tagok és a bizottság hallgató tagjai egyaránt. A Bizottság 

külön napirendi pontban foglalkozott a belső tanítási gyakorlatok szervezésével, órarendi 

elhelyezésével, a külső óvodai gyakorlatok megvalósulási lehetőségével, a belső óvodai gyakorlatok 

követelményrendszerének megújításával, a 3. specializáció elindításának gyakorlati oldalával, a 

gyermeket váró hallgatók és a TVSZ ügyének állásáról.  

 

 

2. 2019. évben a Bizottság döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek száma, 

ügytípusonként, differenciáltan: jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be. 
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3. A bizottság működése során kiemelt fontosságúnak ítélt, a szabályalkotási gyakorlat 

szempontjából lényeges körülmények, javaslatok: 

A Gyakorlati Képzési Bizottság tagjai folyamatosan változtak az elmúlt időszakban a szavazatképesség és 

minden terület képviselete szempontjából az új tagok mielőbbi beszavazása elengedhetetlen.  

A Bizottság összetételét illetően a döntéshozatal megvitatása szempontjából lényeges tényezőnek 

mutatkozik az évfolyamfelelősök szerepe, – akik a hallgatók folyamatos konduktív szakmai gyakorlatának 

és beszámolóinak megtervezésében és kivitelezésében végzik tevékenységüket egymással, a 

gyakorlóterületek konduktoraival és a folyamatos konduktív szakmai gyakorlatok vezetőjével szorosan 

együttműködve – valamint a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda vezetőjével történő 

együttműködés. 

 

4. Javaslat: A Bizottság támogatást kér a gyermeket váró hallgatók gyakorlaton való részvételének 

szabályozásában. 

 

 

Budapest, 2020. 03. 11. 
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