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2017. január 19-23.

Előterjesztés a TáTK Kari Tanácsa számára
ELTE SZMSZ I. kötet SZMR 10. sz. melléklet KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 12. §-a alapján indítandó tanfolyamról

Előterjesztő: Dr. Takács Erzsébet adjunktus
Tárgy: emelt szintű érettségi előkészítő tanfolyam indítása társadalomismeret tantárgyból a
2016/2017-es tanév tavaszi félévében
Jelenleg társadalomismeret érettségi tárgyból előkészítő tanfolyamot az ELTE nem szervez (a TáTKn indítandó előkészítő tanfolyam előzetese egyeztetés alapján nem ütközik az ELTE Szolgáltatási
Központ profiljával).
A tervezett képzés célja és az indítvány indoklása
- egyrészt célzott információkat eljuttatni a középiskolásokhoz bizonyos képzéseinkről (mely
a társadalmi tanulmányok alapszak megszüntetésével még nehezebbé vált),
- másrészt a korábban, a kétszintű rendszer előtt érettségiző diákok az ELTE TáTK-ra
jelentkezésének megkönnyítése, ugyanis ez a tárgy jó alapokat nyújt a
társadalomtudományi képzési területhez tartozó 3 alapképzés (nemzetközi tanulmányok,
szociológia és szociális munka) alapozó társadalomtudományi tárgyaihoz, és elfogadható a
felvételihez szükséges bemeneti érettségi tárgyként
- valamint terepe lehet a Kar népszerűsítésének.
A tervezett képzés menete:
A kurzusok szombat délelőttönként, 9-1230 óra között zajlanak (4x45 percben), oktatók és néhány
végzős MA-s és PhD-s hallgató vezetésével. A foglalkozások célja az emelt szintű
társadalomismeret érettségi A és B szóbeli tételeire és központi írásbeli vizsgára felkészítés,
valamint a vizsgát elősegítő kompetenciák (érvelés, elemzés és összegző kifejtés,
problémaközpontúság, prezentáció komplex interdiszciplináris látásmód) fejlesztése, a társadalom
aktuális problémáinak az érettségizők hétköznapi tapasztalataihoz kapcsolásának segítése.
A tanfolyam ideje: 2017. február 11-től május 13-ig
(13 alkalom február 11, 18, 25, március 4, 11, 18, 25, április 1, 8, 22, 29, május 6, 13-i napokon - az
emelt szintű érettségi vizsga napja május 16, kedd)
A tanfolyam helye: 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/a. – az ELTE TáTK oktatási épülete
A tanfolyam díja: 40 000 Ft (azaz negyvenezer forint) / fő.
A tanfolyam legalább 10 jelentkezővel indul.
Egyéb díj: nincs (A tanfolyam költségtervét mellékeljük.)
Az ismeretkörök felelős oktatói:
- Balogh László (jogi ismeret)
- Kőhegyi Gergely (gazdasági és pénzügyi ismeretek)
- Éber Márk, Gregor Anikó, Sik Domonkos és Takács Erzsébet (társadalom- és jelenismeret)
Az oktatásban részt vesznek még mesterképzéses és PhD-s hallgatók, akiket pályázat útján leadott ppt, óravázlat és szóbeli beszélgetés alapján - választunk ki.
Budapest, 2017. január 17.
Dr. Takács Erzsébet
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