Tárgyi előfeltételek módosulása a 2016/17-es tanévtől
Osztatlan tanárképzés, matematikatanári szak
Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Matematikai Intézet
A tárgyakat felügyelő Matematikatanítási és Módszertani Központ javaslatára a Matematikai Intézet Intézeti
Tanácsa 2015. december 3-án, a Természettudományi Kar Kari Tanácsa pedig 2015. december 9-én elfogadta,
hogy az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelően egyes tárgyaknál módosuljanak a tárgyi előfeltételek az
osztatlan tanárképzés matematikatanári szakán. Ezek a módosítások, melyek kisebb könnyítést jelentenek a
tárgyfelvételek tekintetében, hivatalosan a 2016/17-es tanévtől lépnek majd érvénybe, felmenő rendszerben.
Azok a hallgatók, akik az osztatlan tanárképzést már 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 Matematikai Intézet
a fent említett két tárgy esetében támogatni fogja a kérelmet.
A tárgyfelvételi kérelmet egy Általános kérvény formájában kell benyújtani, amelynek űrlapja letölthető a
to.ttk.elte.hu/kervenyek linkről. A kérelemben hivatkozni kell arra, hogy a matematikatanári szak tantervében a
2016/17-es tanévtől módosulnak a kérelmezett tárgy előfeltételei.

Tantárgy címe

Tantárgy
kódja

Értékelés

Elemi matematika3G-tk

mm5t2em4

gyak.
jegy

2

Elemi matematika4G-tk

mm5t2em6

gyak.
jegy

2

Elemi matematika5G-tg

mm5t2em7g

gyak.
jegy

2

Elemi matematika4G-tk
(mm5t2em6)

A matematika
tanítása1G-tk

mm5t2ms5

2

Elemi matematika3G-tk
(mm5t2em4)

A matematika
tanítása2G-tk

mm5t2ms6

2

A matematika tanítása1G-tk
(mm5t2ms5)

gyak.
jegy

gyak.
jegy

Kredit

Tantárgy jelenlegi
előfeltételei
(kóddal)

Tantárgy előfeltételei
a 2016/17-es tanévtől

Elemi matematika2G-tk
(mm5t2em3),
Algebra és számelmélet2E-tk
(mm5t1al2),
Bevezetés a geometriábaE-tk
(mm5t1ge2)
Elemi matematika3G-tk
(mm5t2em4),
Valószínűségszámítás1E-tk
(mm5t1vs5)

Elemi matematika2G-tk
(mm5t2em3),
Bevezetés a geometriábaE-tk
(mm5t1ge2)

Elemi matematika3G-tk
(mm5t2em4),
Algebra és számelmélet2E-tk
(mm5t1al2),
Egyváltozós analízis1E-tk
(mm5t1an3)
Elemi matematika4G-tk
(mm5t2em6),
Valószínűségszámítás1E-tk
(mm5t1vs5)
Elemi matematika2G-tk
(mm5t2em3)
A matematika tanítása1G-tk
(mm5t2ms5),
Elemi matematika3G-tk
(mm5t2em4)

A táblázat a tantárgyak jelenlegi kódját tartalmazza, az abban feltüntetett összes előfeltétel úgynevezett erős
előfeltétel. A tárgycímekben a G jelzés gyakorlatra, az E jelzés pedig előadásra utal. A tárgykód 8. karaktere azt
jelzi, hogy a mintatanterv szerint a tantárgyat a képzés hányadik félévében ajánlott teljesíteni.

