Tárgyi előfeltételek módosulása a 2016/17-es tanévtől
Osztatlan tanárképzés, matematikatanári szak
ELTE TTK Matematikai Intézet
Azon hallgatók tantervében, akik 2016-ban vagy azt követően nyertek felvételt a matematikatanári szakra, egyes
tárgyak előfeltételei módosultak az eredeti 2013-as tantervhez képest. A 4+1 éves, az 5+1 éves és a 9+2 féléves
képzések új tantervi hálói az alábbi pontról érhetőek el:
Matematikatanári szakos hálók 2016-tól
A 2016-os tantervi hálók felmenő rendszerben lépnek érvénybe, azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik 2016-ban
vagy 2016. után kezdték el tanulmányaikat.
A változtatások néhány gyakorlat esetében könnyítéseket jelentenek a tárgyi előfeltételek vonatkozásában. Az
érintett tárgyaknál csak a kódok és az előfeltételek módosultak, a tárgyak további adatai és tematikái nem
változtak. A módosításokat az alábbi táblázat tartalmazza.
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A táblázatban feltüntetett összes előfeltétel úgynevezett erős előfeltétel. A tárgykód 8. karaktere azt jelzi, hogy a
mintatanterv szerint a tantárgyat a képzés hányadik félévében ajánlott teljesíteni.
Azok a hallgatók, akik az osztatlan tanárképzést már 2016. előtt elkezdték, erre a módosításra hivatkozva az ELTE
TTK Tanulmányi Hivatalánál kérelmezhetik az Elemi matematika3G-tk és Elemi matematika4G-tk c.
gyakorlatok felvételét abban az esetben, ha az új, könnyített előfeltételeket már teljesítették. A tárgyak
tárgyfelelősi jogkörét ellátó Matematikatanítási és Módszertani Központ kész támogatni a kérelmet, amennyiben
az oktatói kapacitása ezt lehetővé teszi.
A tárgyfelvételi kérelmet egy Általános kérvény formájában lehet benyújtani, amelynek űrlapja letölthető a
http://to.ttk.elte.hu/kervenyek linkről. A kérelemben hivatkozni kell arra, hogy a matematikatanári szak
tantervében a 2016/17-es tanévtől módosultak a kérelmezett tárgy előfeltételei.

