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 Egyetem (vezeti: rektor)

 Karok (vezeti: dékán)

▪ Intézetek (vezeti: intézetigazgató)

▪Tanszékek (vezeti: tanszékvezető)
 Egyetemi polgárok:

 Oktatók, kutatók

 Egyéb alkalmazottak

 Hallgatók
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 Az egyetemen oktatók a tudományos 
fokozatuk, a munkában eltöltött éveik 
és az alkalmazási feltételeik alapján 
különböző oktatói munkakörökben 
dolgoznak. Ezek pl. a következők: 
óraadó, testnevelőtanár, mestertanár, 
tanársegéd, adjunktus, docens, tanár. 

 A beosztástól függetlenül mindenkit a 
tanárnő v. tanár úr megszólítás illet. 4



 Minden szaknak, szakiránynak van egy 
szakfelelős oktatója. Hozzájuk lehet 
fordulni a szakkal kapcsolatos általános 
kérdésekkel, problémákkal. A 
sportszervező szakirány esetében Bukta 
Zsuzsanna tanárnő a szakfelelős.

 Minden évfolyamon, minden szaknak, 
szakiránynak van két mentortanára. Az 
önöké Novák Ágnes tanárnő és Lehmann 
László tanár úr.
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 Tárgyfelvételi hét: 

2020. 08. 31-től 09. 4-ig
 Az őszi félév első tanítási napja: 

2020. szeptember 7. (hétfő)
 A félév utolsó tanítási napja: 

december 11. (péntek)
 Őszi szünet:

2020. október 23-tól november 2-ig
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 A sport- és rekreációszervező szak új 
tanterve a 2017-es tanévtől létezik.

 2020-21-es tanévtől kissé módosított, 
új tanterv lép életbe.

 Az első három félévben a rekreáció 
szakiránnyal közös kurzusok is vannak.

 Vannak kötelező, kötelezően 
választható és szabadon választható 
tantárgyak – mindegyikre figyelni kell! 7



 A képzés összesen 180 kreditből áll, 
ebből 10 szakdolgozat, 10 + 9 
szabadon választható tárgyak.

 Félévenként 10-14 kurzus van (ez heti 
20-24 órát jelent).

 Célszerű nem eltérni a 
mintatantervtől!!!

 Fontos követni az előfeltételeket is!
 A 2020-21. tanévtől érvényes tanterv 

bemutatása: melléklet. 8



 Ideje: 2., 3., 4. félév, félévente 70 óra.
 Felelős oktató: Novák Ágnes tanárnő
 Helyszíne: az egyetemmel kapcsolatban 

álló sporttal foglalkozó szervezet, pl.:
 sportegyesület,
 sportszövetség, sportági szövetség
 sportvállalkozás,
 kormányzati és önkormányzati szerv,
 sportrendezvény és az egyetemi 

sportéletben való közreműködés.
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 Tárgyfelvétel: NEPTUN rendszerben
 Tanári üzenetek, jegybeírások, órai 

anyagok is a Neptunon érhetők el – ez 
a hivatalos csatorna!

 E-learning felületek: Moodle, Canvas, 
MS Teams

 Fontos weboldalak: ppk.elte.hu –
tanulmányi osztály, ESI, szakra 
vonatkozó infók, tanárok elérhetősége
ESI weboldal és Facebook oldal!

10



 Tanulmányi Osztály – tanulmányi 
ügyek: Balázs-Csomor Erika előadó

 Tanulmányi Bizottság: kérelmek, 
speciális ügyek

Egyéni tanrend (csak nagyon indokolt 
esetben: válogatott kerettag) – 2020. 
szeptember 14-ig kell a kérvényt 
benyújtani. Később is lehet, de …
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 HKR: tudnivalók írásban – ezt célszerű 
mindenkinek alaposan 
áttanulmányoznia (hallgatói jogok és 
kötelességek)!

Példák: passziváltatás, átsorolás, 
átjelentkezés, tárgyfelvételi 
technikai problémák

 Nincs index – a saját jegyeiért 
mindenki maga felelős!!!
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 Kérelem alapján: más egyetemen, 
főiskolán elvégzett tantárgy 
beszámítható.

 Szükséges hozzá: indexmásolat, 
tematika.

 Félévente két benyújtási időszak van. 
 A kurzusok felvételét-leadását a TO 

intézi.
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 Nincs állandó csoportbeosztás, mindenki 
egyénileg jelentkezik minden félévben, 
minden kurzusra. A csoportok a 
jelentkezések alapján szerveződnek. A 
mostani csoportbeosztások megtörténtek, 
figyeljék a sorszámokat (névsor szerint) a 
kurzusoknál. Erre a gyakorlati órák egyenlő 
csoportelosztása miatt van szükség.

 Mindig nézzék meg a kurzusok leírását!!!
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 A képzés négy helyszínen folyik: 

BEAC 

Kazy – Kazinczy utca (Itt van a kar 
központja is.)

ELTE Lágymányosi épületek (Északi 
tömb) 

sporttelepek – Tüske csarnok és 
uszoda, Mérnök utca stb.
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 A gyakorlati órákhoz öltöző, 
tisztálkodás biztosított.

 Az utazási idő is biztosított, probléma 
esetén jelezzék az első héten!

 Előadások látogatása: nem kötelező, 
de erősen ajánlott!!!

 A gyakorlatoknál a kurzus max. 25 %-
áról lehet hiányozni, ez általában 2-3 
alkalom!
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 Az ősz félév első tanítási hetében a 
sportszervező szakirányon tanulóknak 
szerdáig turisztikai tábor van, de 
csütörtökön és pénteken sok óra meg 
lesz tartva, ezt konkrétan nézzék meg 
a Neptunban!

 A második héttől minden folyamatos.
 Szeptember 25. (péntek) egyetemi 

sportnap – tanítási szünnap.
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 Az előadásokon és a nem mozgásos 
jellegű gyakorlati órákon a maszk 
viselése kötelező! De ezt az oktató 
egyénileg szabályozhatja.

 Az egyetemen külön járványügyi 
szabályzat van érvényben. Ez 
megtalálható a kar honlapján. Célszerű 
folyamatosan nyomon követni a 
változásokat! 
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 Tudományos tevékenység: TDK, OTDK
 Erasmus programok, külföldi tanulási 

lehetőség
 Hallgatói aktivitás, programok, 

öntevékeny csoportok
 Továbbtanulás mesterképzésen (a 

felvételinél számít a megszerzett 
oklevél minősítése (félévek átlaga, 
szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga). 19


