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ALSÓFOKÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉSI ALKÖZPONT
MŰKÖDÉSI RENDJE1
I. fejezet
Általános rendelkezések
(1) A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak szerint a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési
Kar székhelyén alközpontot működtet Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont néven (7100
Szekszárd, Rákóczi út 1.) Az Alközpont a

csecsemő- és kisgyermeknevelő, az

óvodapedagógus és a tanító BA szakos képzésekhez illetve szakirányaikhoz kapcsolódó
szervezési feladatokat látja el.
(2) Szakmai felügyeletét a Tanárképző Központ főigazgatója látja el.

II. fejezet
Az Alközpont feladatai
(1) Az Alközpont:
a) részt vesz az alsófokú pedagógus továbbképzésekben a pedagógus kutatásokban, az
alsófokú pedagógusképzést érintő minden kérdésben,
b) javaslatot tesz az alsófokú pedagógusképzést érintő fejlesztésekre,
c) segíti a gyakorlati képzési protokoll kidolgozását és a szakmai gyakorlatok
megvalósítását,
d) koordinálja a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt,
kreditelismerést, a kompetencia alapú felméréseket,
e) nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez,
f) partnerkapcsolatokat épít és erősít általános iskolákkal, óvodákkal,
bölcsődékkel, a tanító-, az óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő
képzésben résztvevő hallgatók gyakorlóhelyének biztosítására,
g) kapcsolatot tart a köznevelés közreműködőivel,
h) szimpóziumokat, workshopokat szervez a gyakorlóintézmények és a

A PTE Tanárképző Központ hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében az Alsófokú
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partnerintézmények mentorpedagógusainak részvételével
i) működéséről évente beszámol a Tanárképző Központ Tanácsának és a
Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kari Tanácsának,
j) tevékenységével erősíti a minőségértékelési és akkreditációs eljárások
folyamatát.
III. fejezet
Az Alközpont vezetése, működése
(1) Az Alközpont tevékenységét a KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet mindenkori
vezetője irányítja, akit a Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
dékánjával egyeztetve a Tanárképző Központ főigazgatója kér fel a feladat ellátására. Az
Alközpont vezetése a PTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint nem minősül vezetői
megbízásnak.
(2) Az Alközpont vezetője:
a) kapcsolatot tart a Tanárképző Központtal, annak főigazgatójával,
b) képviseli az Alközpontot a Tanárképző Központ Tanácsában,
c) irányítja az Alközpontot, felelős annak működtetéséért,
d) felel az alsófokú pedagógusképzés és a tanárképzés programjainak
összehangolásáért,
e) a Tanárképző Központ Alközpontját képviselve kapcsolatot tart az alsófokú
pedagógusképzésben érdekelt partnerintézményekkel, fenntartókkal, a
köznevelés képviselőivel,
f) ellátja az Alközpont Tanácsa elnöki feladatait,
g) felügyeli a Tanárképző Központ kari koordinátorának munkáját.
Az Alközpont szervezeti egysége
Az Alközpont Tanácsa
1. A Tanács az Alközpont munkáját segítő testület.
a) A Tanács 3 tagból áll.
b) Elnöke az Alközpont vezetője.
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c) Tagjait javaslatára és a TK Tanácsa egyetértésével a Tanárképző Központ
főigazgatója kéri fel feladatuk ellátására.
2. Az Alközpont Tanácsa feladat- és hatásköre
a) Szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik.
b) Segíti az Alközpont és vezetője munkáját.
c) Javaslatot tesz az alsófokú pedagógusképzésben érvényesíthető kiemelt
feladatokra.
d) Közvetít az intézmények fenntartói és az önkormányzatok vezetői felé.
3. Emlékeztető
a) Az ülésekről a Tanárképző Központ szabályzata szerint emlékeztető készül.
Az alközpont Tanácsa működésére a TK Tanácsa működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

Kari koordinátor
A Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 15. § (1) szerint a pedagógus-,
illetve tanárképzést folytató karokon a pedagógus-és tanárképzéssel kapcsolatos feladatokat a
dékán által kijelölt kari koordinátorok látják el. A kari koordinátori feladatokat a Központ
közalkalmazottjai látják el, akik felett a vonatkozó egyetemi szabályozás alapján a
Tanárképző Központ főigazgatója gyakorol munkáltatói jogot.
1. A KPVK kari koordinátorának pedagógusképzéssel kapcsolatos feladatait a
Tanárképző Központ főigazgatója irányítja és az Alközpont vezetője felügyeli.
2. A KPVK kari koordinátora együttműködik a Tanárképző Központ Irodájának
munkatársaival.
3. A kari koordinátor
a) ellátja a szakindításokkal, akkreditációkkal, a pedagógiai felkészítetés tantervével és
tanrendjével kapcsolatos kari igazgatási feladatokat,
b) kapcsolatot tart a PTE alsófokú pedagógusképzéseibe bevont gyakorló- és
partnerintézményeivel, valamint más köznevelési intézményekkel,
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c) előkészíti a felvételi eljárás és a szakmai gyakorlatok kari feladatainak
lebonyolítását,
d) végrehajtja a Tanács döntéseit,
e) ellátja a pedagógusképzéshez kapcsolódó pályázatok adminisztratív feladatait,
f) adatokat szolgáltat a hallgatók ösztöndíj jellegű juttatásaihoz.

Szekszárd, 2019. február 26.
A PTE KPVK KARI TANÁCSÁNAK KT 19/2019. (02.26.) számú határozata:
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kari
Tanácsa az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont működési rendjének módosítására
vonatkozó előterjesztést nyílt szavazással 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta.

Pécs, 2019. március 4.
3/2019. (03. 04.) számú határozat:
A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett)
jóváhagyta az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont Működési Rendjének módosítását.

