
3. Pető András Kar

22/A. § 

(1)  A  Pető  András  Kar  meghirdetett  szakirányú  továbbképzéseire  jelentkezni  a  Kar
honlapjáról letölthető kitöltött és leadott jelentkezési lappal lehet. 

(2) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel,  aki a felsőoktatási  szakképzések, az alap- és
mesterképzések  képzési  és  kimeneti  követelményeiről,  valamint  a  tanári  felkészítés  közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.
(I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben az adott
szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményében meghatározott alapképzésben
vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A szakirányú
továbbképzésekhez szükséges képzési és kimeneti követelmény a Kar honlapján elérhető. 

(3) A jelentkezési laphoz csatolni kell a képzési és kimeneti követelményben meghatározott
oklevél  (főiskolai  vagy  egyetemi  diploma)  másolatát  és  a  Kar  honlapjáról  letölthető
jelentkezési  lap  mellékletében  meghatározott  dokumentumokat.  A  jelentkezési  lapot  a
mellékletekkel együtt a Pető András Kar Dékáni Hivatalának postacímére kell megküldeni.

 (4) A hiányos jelentkezés esetén – a beérkezését követően soron kívül – a Dékáni Hivatal
vezetője  a  teljesítési  határidő  megjelölése  és  a  mulasztás  jogkövetkezményeire  történő
figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívhatja fel a jelentkezőt. Ha a jelentkező a hiánypótlási
felhívásban  meghatározott  határidőig  nem  teljesíti  a  felhívásban  foglaltakat,  úgy
jelentkezéséről a rendelkezésre álló adatok alapján születik döntés.

(5) A konduktorsegítő szakirányú továbbképzési szak felvételi eljárása legalább két főből álló
felvételi  bizottság  előtt  zajlik,  mely  a  jelentkező  eddigi  szakmai  életútját,  érdeklődését,
fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. 

(6)  A  konduktorsegítő  szakirányú  továbbképzési  szak  szóbeli  felvételi  eljárása  során
maximum  50  pont  szerezhető:  a)  motiváltságra  maximum  20  pont,  b)  szakmapolitikai
kérdésekre adott válaszra maximum 20 pont, c) kommunikációra maximum 10 pont adható.

(7)  A  konduktorsegítő  szakirányú  továbbképzési  szak  felvételi  eljárása  során  további
kritérium  az  adott  tanévre  vonatkozó  Tájékoztatóban  meghatározott  alkalmassági  vizsga
teljesítése. 

(8) A konduktorsegítő szakirányú továbbképzési szakra az vehető fel, aki a (7) bekezdésben
meghatározott  alkalmassági  vizsgán  „megfelelt”  minősítést  kapott,  és  a  szóbeli  felvételi
vizsgán legalább 30 pontot elért.

(9) A pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen szakirányú továbbképzési szak felvételi
eljárása  legalább  két  főből  álló  felvételi  bizottság  előtt  zajlik,  mely  a  jelentkező  eddigi
szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. 

(10) A pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen szakirányú továbbképzési szak szóbeli
felvételi eljárása során maximum 50 pont szerezhető: a) motiváltságra maximum 20 pont, b)
szakmapolitikai kérdésekre adott válaszra maximum 20 pont, c) kommunikációra maximum
10 pont adható.



(11)  A pedagógus  szakvizsga  szakszolgálati  területen  szakirányú  továbbképzési  szakra  az
vehető fel, aki a szóbeli felvételi vizsgán legalább 30 pontot elért.


