Az ELTE TÓK Kari Tanácsa
Oktatási Bizottság
Ügyrend
1. Az ELTE TÓK Oktatási Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a Kar Tanácsa által létrehozott
tanácsadó testület, amely munkáját a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata 13. §-ának 4.
bekezdése alapján végzi.
2. A Bizottság feladatköre a Kar által indított minden szintű és formájú képzésre kiterjed. Minden a
Kari Tanács elé kerülő és az oktatást érintő előterjesztést véleményez.
3. A Bizottság munkáját három állandó albizottság segíti.
3.1. A tanító BA szakkal, az erre épülő szakirányú továbbképzésekkel és a részismereti képzésekkel
foglalkozó albizottság.
3.2. Az óvóképző BA szakkal és az erre épülő szakirányú továbbképzésekkel foglalkozó albizottság.
3.3. A csecsemő, kisgyermeknevelő BA szakkal és az erre épülő szakirányú továbbképzésekkel
foglalkozó albizottság.
Az egyéb albizottságok ad hoc jelleggel működnek. Üléseiket az adott feladatnak megfelelően
tartják.
4. A Bizottság munkájáért az elnök a felelős. Az ad hoc jelleggel működő albizottságok munkáját egyegy elnökhelyettes irányítja. A Bizottság elnökét és az elnökhelyetteseket a kar dékánjának
javaslatára a Kari Tanács választja meg.
5. A Bizottság tanácskozásait a Kari Tanács félévi üléseinek rendjéhez igazodva tartja.
6. A Bizottságba a tanszékek 2-2 tagot delegálnak, akik szavazati joggal rendelkeznek és munkájukról a
tanszéküknek tartoznak beszámolni. Egy tanszéknek legfeljebb két tagja lehet a Bizottság szavazattal
rendelkező tagja.
7. A Bizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt a Kar dékánhelyettesei. A Kar
tanszékvezetői, a Kar által gondozott szakok szakfelelősei és a Tanulmányi Hivatal vezetője a
Bizottság üléseinek állandó meghívottjai. A Bizottság az egyes ülések napirendjéhez szakértőket
hívhat meg.
8. A Bizottság szavazati jogú tagjai a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a HÖK Tanulmányi
Bizottságának elnöke.
9. A Bizottság tanácskozásait az elnök hívja össze. A napirendet a Bizottság tagjai szavazati többséggel
fogadják el. A napirendi pontok tárgyalását rendszerint írásbeli előterjesztéssel kell előkészíteni.
10. Az írásbeli előterjesztéseket legkésőbb 8 nappal az ülés előtt el kell juttatni a Bizottság elnökének.
11. A Bizottság véleményét, állásfoglalásait konszenzussal, ennek hiányában többségi döntés alapján
alakítja ki. A nyílt szavazás akkor érvényes, ha a szavazati jogú tagok legalább fele jelen van. A
szavazásra bocsátott javaslat a jelen lévő szavazati jogú bizottsági tagok 50 %-ának + 1 fő pozitív
szavazatával tekinthető elfogadottnak.
12. Két ülés között a Bizottság elnöke elektronikus levélben bocsáthat nyílt szavazásra előterjesztést, az
ilyen szavazás két munkanap elteltével zárul. A levélszavazás érvényességének és az előterjesztés
elfogadásának feltétele azonos a 10. pontban rögzítettekkel.
13. A Bizottság ügyrendjét a Kari Tanács hagyja jóvá. Munkájáról a Kari Tanácsnak számol be.
Az ügyrend jóváhagyása napján lép érvénybe.
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