Osztatlan tanárképzéses hallgatók
középiskolai tanári kimenet-választása
Az osztatlan tanárképzéses hallgatók a hatodik aktív félévükben dönthetik el, hogy
maradnak-e az általános iskolai tanári szakképzettséget adó képzésükön, vagy
középiskolai végzettséget szeretnének szerezni adott szakjukon.
A félév időbeosztásában szereplő időszakban nyílik lehetősége az osztatlan tanári
angol, német, magyar vagy történelem szakos hallgatóknak a középiskolai tanári
jelentkezésre.
A választás menete a Neptun HWEB-en:
Az Ügyintézés / Szakirányjelentkezés menüpontra lépve ki kell választani a
megfelelő félévet, majd a Listázás gomb megnyomására jelenik meg az időszak.
A „Jelenlegi szakirányválasztási időszakok” alatt az „Osztatlan középiskolai tanári
kimenet-választás” nevű, adott félévre meghirdetett időszak nevére (vagy a sor
végén a + jelre, majd a „Választás”-ra) kell kattintani.
A „Felvehető szakirányok” alatt a választani kívánt szak sorában a + jelre kattintva, a
kinyíló menüben a „Felvesz”-t kell kiválasztani.
A választásra jogosult hallgatók legalább egy, de szakpárjuknak megfelelően akár
két szak esetében is választhatják a középiskolai kimenetet.
A felvett szakot/szakokat a lap alján, a „Kiválasztott szakirányok” alatt látja.
Ha a jelentkezési időszak alatt módosítani kívánja választását, akkor az oldal alján, a
„Kiválasztott szakirányok” listájában a sorvégi jelölőnégyzetet bepipálva a Szakirány
leadás gombbal tudja leadni a felvett szakot, majd az előbb már ismertetett módon
újabbat választhat.
Amennyiben a jelentkezési időszakban nem jelentkezik, marad azon a szak(ok)on,
amely(ek)en eddig volt, és az ahhoz tartozó végzettséget szerezheti meg.
A középiskolai tanári kimenetet választott hallgatók a félév végén képzésváltással
kerülnek át a 11 vagy a 12 féléves képzésre, és a következő félévben már erre kell
bejelentkezniük. Amennyiben a 10 féléves képzésükön volt olyan tárgyuk, amelyet már
kétszer nem teljesítettek, az új képzésen a tárgyat úgy tudják felvenni, hogy a
„Tárgyfelvétel díja harmadszori felvételtől” díjat a tárgyhoz a régi képzésen fizetik be,
mert ott tuják a díjhoz a tárgyat kiválasztani, majd ezután az új képzésen fel tudják
venni a tárgyat és kurzust.

Budapest, 2018. január 3.

