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Tagozatváltási tájékoztató 
 
Tisztelt Hallgató! 

Kérjük, hogy tagozatváltási kérelem benyújtásakor az alábbiakban felsorolt szempontokat és 

tudnivalókat legyen szíves figyelembe venni! 

 

Tagozatváltási kérelem benyújtása előtti tudnivalók: 

A Tanító- és Óvóképző Karon a tagozatváltás kizárólag teljes idejű képzésről részidejű képzésre (azaz 

nappali tagozatról levelező tagozatra) lehetséges, legalább egy lezárt félév után, melyben a hallgató 

legalább 25 kreditet teljesített és kreditindexe legalább 4,00. 

Tagozatváltási kérelem leadására a Hallgatói követelményrendszer 29.§, 34. § (4) bekezdés, valamint a 

476/A §-a alapján az őszi félévben január 20-ig, a tavaszi félévben július 1-ig van lehetőség.  

A tagozatváltás a Neptunban az Ügyintézés/Kérvények menüpontból elérhető képzésmódosítási 

kérelem kitöltésével és leadásával kérvényezhető. A tagozatváltási kérelmekről a kari Tanulmányi 

Bizottság javaslata alapján az oktatási dékánhelyettes dönt. 

A tagozatváltási kérelem leadását megelőzően javasoljuk hallgatóinknak, hogy tájékozódjanak a levelező 

tagozatos tantervi tájékoztatókból szakjuk részidejű képzésben érvényes tantervi tudnivalóiról. A 

levelező tagozatos tantervek (a nappali tagozatos tantervekkel azonos webhelyen) a TÓK kari honlapon, 

a http://www.tok.elte.hu/ weboldal Oktatás/Alapképzések menüpontjából érhetőek el. 

A nappali tagozaton indított óvodapedagógus szakos specializációknak és a tanító szakos 

műveltségterületeknek nem mindegyike érhető el levelező munkarendi képzésben. Kérjük, hogy a 

tagozatváltási kérelem leadását megelőzően tájékozódjon a nappali tagozaton elkezdett 

specializáció/műveltségterület levelező tagozatos elérhetőségéről! Ehhez szintén a kari honlapon 

publikált levelező tagozatos tantervek megtekintését javasoljuk. Amennyiben a tagozatváltási kérelem 

specializáció vagy műveltségterület módosítását érinti, azt kérjük a kérelemben külön feltüntetni a 

kérelmezett tagozat adatain belül, s ehhez a szükséges tanszékvezetői/csoportvezetői támogatást is 

beszerezni. 

Oktatásszervezési okokból a nappali és a levelező tagozatos tantervek mintatantervi féléveinek 

tanegységei nem teljesen vannak átfedésben: a tanulmányok hallgatói tervezésekor erről is érdemes 

tájékozódni a tagozatváltási kérelem leadása előtt a kari honlapon elérhető tantervi tájékoztatókból. 

 

A levelező tagozaton az oktatás meghatározott napokon, péntekenként és/vagy szombaton zajlik. A 

levelező tagozatos konzultációs rendek megtekintésével javasolt előzetesen tájékozódni az érintett 

http://www.tok.elte.hu/
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  évfolyam oktatási napjairól a tagozatváltási kérelem leadása előtt. A konzultációs rendek a TÓK 

Tanulmányi Hivatal https://www.tok.elte.hu/th weboldalán a Hallgatóknak/Órarend, konzultációs rend 

menüpontban érhetőek el évfolyamok szerinti lebontásban.  

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdés és a HKR 100. § (3) bekezdés alapján tanulmányi 

ösztöndíjra (többek között) az a hallgató jogosult, aki teljes idejű képzésen vesz részt. Tagozatváltással 

a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság elvész, még akkor is, ha a megelőző aktív félév eredménye 

alapján kapott volna a hallgató tanulmányi ösztöndíjat. 

  

Tagozatváltási engedély esetén fontos tudnivalók: 

Tagozatváltási engedélyt követően kreditátviteli kérelem benyújtásával kérelmezhető a nappali tagozaton 

elvégzett teljesítések elismertetése. A kreditátviteli tájékoztató a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapján, a 

https://www.tok.elte.hu/th weboldal Általános információk menüpontjából érhető el. Kérjük, hogy 

tájékozódjon a kreditátviteli eljárás technikai részleteiről! 

Amíg a kreditbeszámítási döntések alapján a korábban nappali tagozaton teljesített és levelező tagozatra 

is befogadott tanegységek nem kerülnek beállításra a Neptunban, addig a nappali tagozaton teljesített 

tárgyakra előfeltételi kötöttséggel épülő levelezős tárgyakat a hallgatók felvenni kurzusfelvételi 

időszakban nem tudják. Ezért javasoljuk hallgatóinknak, hogy a tagozatváltási engedélyt követő 

kurzusfelvételi időszakban a kreditátviteli eljárás alatt a függőben lévő eljárás miatt a még fel nem vehető, 

de soron következő aktuális félévi kurzusokra járjanak be, az oktatókkal egyeztessenek. A kreditátviteli 

döntések meghozatalát követően a kiértesítéstől számított egy héten belül kérhetik tanulmányi 

előadójuktól az aktuális félév kurzusfelvételének módosítását, a kreditátviteli döntéssel összefüggésben 

további kurzusok térítésmentes felvételét.  

A kreditátviteli döntéssel összefüggésbe nem hozható, technikailag nem akadályozott felvételű kurzusok 

esetén térítési díj kerül kiírásra a tagozatváltó hallgatóknak is! 

 

A tagozatváltást követően kifejezetten ajánlott a kari Oktatási és Gyakorlati Képzési Irodával egyeztetni 

az érintett képzésen érvényes gyakorlatszervezési tudnivalókról, tekintettel arra, hogy részidejű képzésen 

a szakok gyakorlati képzésének több kurzusa is egyéni hallgatói szervezésben valósul meg. 

 

Kérdés esetén keresse a Tanulmányi Hivatalt félfogadási időben vagy e-mailen. 
 
ELTE TÓK Tanulmányi Hivatal 
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