Tanárképző Központ

Tájékoztató a 2017/2018. tanévi II. féléves tanítási gyakorlatokra történő jelentkezésről
az osztott és az osztatlan tanárképzésben

Tisztelt Hallgatók!
A tanítási gyakorlatra a MODULO-rendszerben jelentkezhetnek elektronikus űrlap
kitöltésével, melynek feldolgozása után megtekinthetik a gyakorlóhelyüket,
vezetőtanáruk/mentoruk nevét, munkahelyét. A beosztás bejegyzése/lezárása után a
kurzusok automatikusan meghirdetődnek az aktuális félév kurzusfelvételi időszakában.
A tanítási gyakorlatokra csak azok a hallgatók kerülnek beosztásra, akik a MODULO-ban
határidőre beadják a kérvényüket, illetve a jelenlegi vizsgaidőszak lezárásakor a szükséges
előfeltételekkel is rendelkeznek.
A jelentkezés megkezdése előtt az alábbi dokumentumok előzetes tanulmányozását
javasoljuk:
 a Szakmai gyakorlat a tanári mesterképzésben a Szegedi Tudományegyetemen
(TVSZ 3/A. melléklete) vagy
 Szakmai gyakorlat az osztatlan tanárképzésben a Szegedi Tudományegyetemen
(TVSZ 3/B. melléklete) szabályzatot (a Tanárképző Központ honlapján: www.uszeged.hu/tanarkepzes)
A sikeres jelentkezés érdekében a következők betartását kérjük:
 Több tanítási gyakorlatra is egyetlen űrlap kitöltésével lehet jelentkezni a MODULOban (megfelelő feltételek teljesülése esetén csoportos (szakterületi) és összefüggő
(egyéni) szakmai gyakorlatra is, levelező tagozat esetén is). Az űrlapon információs
gombok segítik a kitöltést. A most beadott űrlap csak a 2017/2018. tanév II. félévére
lesz érvényes.
 Csoportos (szakterületi) gyakorlatra két szak esetén külön-külön kell jelentkezni.
 Tanári mesterképzésben összefüggő (egyéni) gyakorlatra – 2 szak esetén is – csak a
főszakon kell beadni a jelentkezést, osztatlan tanár szak esetén mindkét szakon be
kell adni a jelentkezést!
 Akinek a 2017/2018. tanév II. félévére volt jelentkezés beadása és/vagy érvényes
beosztása, az is kérjük, hogy ismét jelentkezzen!
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 A kérvényük feldolgozottságát célszerű folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy az
esetleges problémákról, majd a beosztásukról időben értesülhessenek. (Az
előfeltételek teljesülését a TO folyamatosan ellenőrzi 2018.01.26-ig, a beosztás
2018.02.05-ig kerül bejegyzésre a MODULO-ba).
 A sikeres beosztás lezárulta után a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó kurzusok
automatikusan generálódnak, ezekre a hallgatók szintén automatikusan felkerülnek.
 Kérjük, hogy a végleges beosztást, valamint vezetőtanárának/mentortanárának
személyét és a kurzusok megjelenését az Neptunban szíveskedjen ellenőrizni!
 Aki a beosztás ellenére mégis úgy gondolja, hogy nem teljesíti a tanítási gyakorlatot,
az a kurzus leadása után szíveskedjen e-mailben értesítést küldeni a tkk@rekt.szte.hu
címre.
A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók, határidők:
 Űrlapbeadás kezdete: 2017. 12.15.
 Űrlapbeadás végső határideje: 2018. 01. 15. 12.00
 Felmentési kérelem beadásának határideje: 2018. 01. 15. 12.00
Felmentés kizárólag a csoportos tanítási gyakorlat alól kérhető azon hallgatóknak,
akik a szabályzatban leírt kritériumoknak megfelelnek. (Az elektronikus űrlap kitöltési
kötelezettség rájuk is vonatkozik). A kitöltött és az iskola igazgatójának aláírásával
ellátott felmentési kérelem szkennelt változatát, a korábbi tanári diploma
másolatával együtt a MODULO-s jelentkezéshez csatolni kell! A papír alapú
felmentési kérelmet (a korábbi tanári diploma másolatával együtt) az érintett szaknak
megfelelő kar Tanulmányi Osztályára is el kell juttatni a fenti határidőig. A felmentési
kérelem, csak az aktuális félévre érvényes.
I. Összefüggő (egyéni) gyakorlat:
A félév megkezdése után a lentebb megjelölt határidőn belül szíveskedjenek felvenni a
mentorukkal a kapcsolatot:
Nappali tagozatos képzés esetén a gyakorlatra vonatkozó határidők:
 Jelentkezés, személyes kapcsolatfelvétel a mentorral: 2018. február 12-16.
 Tanítási gyakorlat feladatainak teljesítése: 2018. február 19-től
 Tanítási gyakorlat befejezése: 2018. május 4.; osztatlan tanári szakok esetén: 2018.
május 15.
 Portfólió leadása a kari határidők szerint.
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Levelező tagozatosok esetén is a kapcsolatfelvétel 2018. február 12-16. között mindenképp
történjen meg, ellenkező esetben tanítási gyakorlatuk időbeosztásánál nem tudjuk
figyelembe venni a konzultációs napokat.
II. Csoportos (szakterületi) gyakorlat:
A félév megkezdése után a lentebb megjelölt határidőn belül szíveskedjenek felvenni a
szakvezetőjükkel a kapcsolatot:
 Jelentkezés, személyes kapcsolatfelvétel a szakvezetővel: 2018. február 12-16.
 Tanítási gyakorlat feladatainak teljesítése: 2018. február 19-től
 Tanítási gyakorlat befejezése: 2018. május 4.
A gyakorlatok pontos idejét a vezetőtanárokkal/mentortanárokkal közösen egyeztetik majd,
elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján www.u-szeged.hu/tanarkepzes
megtalálják.
Szeged, 2017. december 11.
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