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REKTORI HIVATAL 

 

AZ I-ES SZINTŰ TANÁRI FOKOZAT MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SPECIÁLIS 

ELLENŐRZÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA A BBTE-N, A FRONTÁLIS 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FELFÜGGESZTÉSE IDEJÉN 

 

A tanári hivatás gyakorlásához szükséges pszichopedagógiai képzési programok 

megszervezésére és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a II-es és az I-es szintű tanári 

fokozatok odaítélésére vonatkozó, a Tanárképző Intézet által kidolgozott Szabályzat 

MELLÉKLETE 

– jóváhagyva a BBTE Szenátusának 2020. május 4-i ülésén – 

 

 

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 a II-es és az I-es szintű tanári 

fokozatok 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 (2018–

2020-as periódus), amennyiben az országos járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a 

frontális tevékenységek újrakezdését: 
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1. Az I-es szintű tanári fokozat megszerzése a 2018–2020-as periódusra beiratkozottak 

esetén Az oktatási rendszer megfelelő működése érdekében hozott intézkedésekre 

vonatkozó 58/23.04.2020-as számú Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően fog történni: „8. Cikk – Eltekintve az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt 1/2011-es számú Nemzeti oktatási törvény 242. cikk, (5) 

bekezdés, b) és d) pontjaiban foglalt előírásoktól, I-es szintű tanári fokozatot szerezhet a 

2018–2020-as periódusra beiratkozott mindazon oktatói személyzet, aki a II-es szintű 

tanári fokozat sikeres megszerzésétől számított legalább 4 éves tanítási régiséggel 

rendelkezik, fokozatát a 4 év folyamán sorra került két sikeres iskolai ellenőrzés révén 

szerezte, ezek az ellenőrzések maximális minősítést kaptak, és a módszertani-tudományos 

dolgozat bemutatását és megvédését online módon is meg lehet valósítani a kirendelt 

bizottság előtt, az Oktatási és Kutatási Minisztérium által kidolgozott módszertan 

szerint.” 

2. Az I-es szintű tanári fokozat megszerzésére irányuló tulajdonképpeni speciális 

iskolai helyszíni ellenőrzés felfüggesztésre kerül; ez korábban az oktató által 

megvalósított négy didaktikai tevékenységen való részvételből, valamint ezek 

utólagos elemzéséből állt. A helyszíni ellenőrzést helyettesíti a 4 év folyamán 

sorra került két sikeres iskolai ellenőrzés, amelyek maximális minősítést kaptak. 

Ezt az oktatónak kell igazolnia. Az igazolást az iskola bocsátja ki az adott 

intézmény fokozati ellenőrzési regiszterében található bejegyzések alapján, és az 

iskola igazgatójának vagy a megyei tanfelügyelőség képviselőjének aláírása fog 

szerepelni rajta. 

3. A módszertani-tudományos dolgozat bemutatása és megvédése online módon 

történik, a szakminisztérium által felállított és jóváhagyott vizsgáztató bizottság, 

az illető iskola igazgatójának/aligazgatójának jelenlétében, a bizottság által 

elfogadott felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videotartalom egyidejű 

(élő) továbbítását, fogadását és rögzítését. A fokozati ellenőrzés során minden 

formális előírást tiszteletben kell tartani, az érvényben lévő szabályozásoknak 

megfelelően: a jelölt be fogja mutatni az elkészített módszertani-tudományos 

dolgozatot, a tudományos irányító be fogja mutatni a dolgozatról készült 

értékelést, a bizottság tagjai ki fogják fejteni a bemutatott dolgozatra vonatkozó 

álláspontjukat, az általuk javasolt jegyeket közölni fogják és bevezetik a 

leadandó jelentésbe. 
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4. A módszertani-tudományos dolgozat online változatban történt megvédését a 

bizottság elnökének teljes egészében rögzítenie és archiválnia kell. A dolgozat 

bemutatásának rögzítésével kapcsolatban a jelenlévők előzetes beleegyezését 

kell kérni. 

5. Az online módon történt bemutatást és megvédést követően a bizottság 

elnökének írásos jelentést kell készítenie az I-es szintű tanári fokozat odaítélése 

érdekében. Ezt a dokumentumot fel kell olvasni a bizottság tagjai előtt, akik 

beleegyezésüket fogják adni, utólag alá fogják írni, és a hitelesség érdekében az 

iskola igazgatója is kézjegyével látja el. 

6. Az iskola által kibocsátott igazolást, amely az oktató két sikeres iskolai 

ellenőrzését tanúsítja, az I-es szintű tanári fokozat odaítéléséről szóló írásbeli 

jelentést, a tudományos irányító által elkészített és aláírt szakvéleményt és a 

jelölt módszertani-tudományos dolgozatát a megfelelő időben kell benyújtani a 

Tanárképző Intézet titkárságának, figyelembe véve az I-es szintű tanári fokozat 

megszerzésére irányuló tevékenységek lebonyolításának ütemezését és az ezzel 

kapcsolatos szakminisztériumi pontosításokat. 

7. Amikor az országos szintű helyzet változni fog, és a frontális oktatási 

tevékenységek újrakezdését engedélyezni fogják, jelen melléklet előírásai 

érvényüket veszítik, és teljességében alkalmazandó lesz A tanári hivatás 

gyakorlásához szükséges pszichopedagógiai képzési programok megszervezésére és a 

Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a II-es és az I-es szintű tanári fokozatok odaítélésére 

vonatkozó, a Tanárképző Intézet által kidolgozott Szabályzat. 


