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Ikt. sz.: 9771/16.07.2020
HATÁROZAT

az I-es szintű fokozati módszertani-tudományos dolgozatok benyújtására vonatkozó
eljárásról, a járvány miatt kialakult helyzetben

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsa a 2020. július 16-án leadott
elektronikus szavazás alapján meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Jóváhagyásra kerül A közoktatásban dolgozó oktatói személyzet I-es szintű fokozati
módszertani-tudományos dolgozatainak benyújtására vonatkozó eljárás, a járvány
miatti helyzetben, a jelen határozathoz csatolt melléklet formájában.
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Az Igazgatótanács 9771/16.07.2020-as határozatának melléklete
A közoktatásban dolgozó oktatói személyzet I-es szintű fokozati módszertanitudományos dolgozatainak benyújtására vonatkozó eljárás, a járvány miatti helyzetben

A tanári szakképesítés megszerzésére irányuló tanárképző programok lebonyolítását
szabályozó keretmódszertan jóváhagyásáról szóló 3850/2017. számú miniszteri rendelet (utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel, a 4129/2018. számú miniszteri rendelet alapján) és A
közoktatásban dolgozók továbbképzésének keretmódszertanát jóváhagyó 5561/07.10.2011. számú
miniszteri rendelet (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a 3129/2013, az 5397/2013, a
3240/2014, az 5439/2015, az 5386/2016 és a 3367/2017 számú miniszteri rendeletek alapján)
előírásainak megfelelően,
és figyelembe véve a szükségállapot kihirdetéséről szóló 195/2020-as számú, 2020.
március 16-án kiadott államfői rendeletet, és a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés
elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, valamint
a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztésére,
és az online oktatásra való áttérésre vonatkozó határozatait, és Az oktatási rendszer megfelelő
működése érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó 58/23.04.2020-as számú Sürgősségi
Kormányrendelet előírásait, A tanári hivatás gyakorlásához szükséges pszichopedagógiai képzési
programok megszervezésére és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen az I-es szintű tanári fokozat
odaítélésére vonatkozó, a Tanárképző Intézet által kidolgozott Szabályzat a következő
előírásokkal egészül ki, amelyeket figyelembe kell venni az I-es szintű tanári fokozat
megszerzésére irányuló speciális ellenőrzés megszervezése és lebonyolítása során (2019–
2021-es periódus), amennyiben az országos járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a
frontális tevékenységek újrakezdését:
1. A módszertani-tudományos dolgozat bemutatása és megvédése érdekében a
jelölt egy olyan elektronikus platformon nyújtja be dolgozatát, amely lehetővé
teszi az alábbi dokumentumok biztonságos elküldését/feltöltését:
a. a szakmai irányító írásbeli jóváhagyása;
b. a módszertani-tudományos dolgozat;
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c. az eredetiségre vonatkozó saját felelősségű nyilatkozat, amelyből ki kell
derülnie a következőknek:
i. a dolgozat elkészítése teljes egészében a jelölt személyes munkája;
ii. a szakirodalmi jegyzékben feltüntetett forrásokon kívül egyéb
forrást nem használt fel;
iii. más

dolgozatokból

vagy

egyéb

forrásokból

nem

vett

át

szövegeket, adatokat vagy grafikai elemeket anélkül, hogy ezekre
ne hivatkozott volna, és ne pontosította volna az átvétel forrását,
beleértve azt az esetet is, amikor az adott forrást a jelölt egyéb
dolgozatai képezik;
iv. a dolgozatot nem használta fel más vizsgák vagy versenyek
esetében
2. A Tanárképző Intézet titkársága a beküldött dolgozatot iktatja, majd a jelölttel emailben közli a dokumentum iktatószámát.
3. A dolgozat kinyomtatott példányát, a szakmai irányító írásbeli jóváhagyásával
és az eredetiségre vonatkozó saját felelősségű nyilatkozattal együtt utólag, a
dolgozat nyilvános bemutatását követően archiválják, és ezeket időben el kell
juttatni Tanárképző Intézet titkárságához a tudományos irányító révén.
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