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A pályázati anyagot az ELTE BTK HÖK honlapján erre a célra kialakított pályázati űrlapon kell leadni 

elektronikusan! 

 
 

Tutorálás: 

A Tutorálás egy igen sajátos, egy vagy két félévre elnyerhető képzési forma, mely az önálló kutatást segíti 

elő, megfelelő tanári kooperáció mellett. Ennek során a hallgató egy jóváhagyott kutatási terv alapján 

egyéni tanulmányi követelményeket teljesít egy, az előrehaladását segítő és ellenőrző oktató, vagyis a tutor 

támogatásával. Tulajdonképpen a tutor és a tutorált között zajló, személyre szabott, a kutatást elősegítendő 

órákról van szó, mely térítésmentesen elvégezhető pluszkrediteket jelent és a tutorral előzetesen 

megállapodva legalább heti két kontaktóra megtartásával, valamint végtermékként a tutorált dolgozat a 

Bizottsághoz történő benyújtásával jár. 

 
Csatolandó dokumentumok és kapcsolódó információ: 

- kitöltött pályázati űrlap 

- kutatási terv (legalább 5000 karakter terjedelemben részletezi a kutatás céljait és motivációját), 

- a választott tutor szakmai ajánlása, valamint a tutorálásba beleegyező nyilatkozata 

-  az érintett tanegységfelelős(ök) hozzájárulása, amennyiben a hallgató valamilyen tanegységet kíván 

kiváltani a tutori órákkal 

- Egyetlen tutorálási státusz keretében csak egy tanegységet lehet kiváltani! 

- A pályázatokat a kar Tehetséggondozási Bizottsága bírálja el. 
 

A beszámolási kötelezettségről: 

- A pályázatot elnyert hallgató a tutorálás végén köteles tutori dolgozatot elkészíteni és azt megküldeni 
a Bizottság részére. A dolgozatot az Első Század Online folyóirat hivatkozási és formai követelményei 
szerint kell elkészíteni, terjedelme pedig 30.000-80.000 leütés. A dolgozathoz csatolni kell a tutor 
szöveges bírálatát. 

- A tutor a bírálat mellett javasolhatja a dolgozatot megjelenésre is, ez esetben, ha a hallgató szintén 
beleegyezik, az megjelenhet az Első Század folyóirat soron következő graduális számában. 
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2. oldal 

 

 

 
26. § 

A HKR VONATKOZÓ PARAGRAFUSAI 

 

(1) A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását segítő, a választott szakterületre 

vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatáshoz szükséges készségek kifejlesztését szolgáló képzési 

forma, melynek során a hallgató egyéni tanulmányi követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv 

vagy kutatási terv alapján, egy vele személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló, előrehaladását 

ellenőrző oktató, a tutor támogatásával. 

(2) A tutorálás keretében végzett tevékenység során a hallgató szakos tantervi követelményeit vagy szakján 

kívüli tanegységeket – előfeltételek alóli mentességgel – teljesíti valamely, az adott tanegységek teljesítésére 

meghirdetett kurzus követelményeit óraszámban és/vagy tartalomban jelentősen meghaladó, számára 

meghirdetett, egyéni kurzus teljesítésével. 

(3) A tutorálás során teljesített tanegységek kreditértéke, amennyiben a tutorálással nem szakos tantervi 

követelmények teljesülnek, a tutorált igénye szerint számítható be a képzési tervbe. Így a tutorálás során 

teljesített tanegységek kreditértéke – a tutorált igénye esetén – nem számít bele az Nftv. 49. § (2) bekezdésben 

foglalt – külön költségtérítés/önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül felvehető – 10 %-nyi keretbe. 

(4) Tutorálásra karonként erre a célra létrehozott bizottság ad engedélyt a hallgató tutorálási pályázata alapján, 

alkalmanként legfeljebb két félévi időtartamra. A tutorálási pályázat tartalmazza a hallgató által felkért 

tutorral közösen kidolgozott, egyéni munkatervet vagy kutatási tervet, valamint rögzíti a tutor és a 

munkatervben / kutatási tervben szereplő tanegységek felelőseinek egyetértését. 

(5) A kutatási eredményekről minden félévben, a vizsgaidőszak folyamán írásban kell beszámolni a tutorálásra 

engedélyt adó bizottságnak. 

(6) A tutor a hallgató féléves tevékenységét a vizsgaidőszakban írásos minősítéssel értékeli, melyben a szakmai, 

tudományos munka eredményeinek  értékelésén  kívül  felsorolja  a  tutorálással  teljesített  tanegységeket 

és azok megszerzett érdemjegyét. 

(7) A tutor javaslata alapján, illetve a kutatási eredményekről szóló írásos beszámoló elmaradása, késése, 

továbbá a tutorálási pályázatban rögzítettektől való jelentős eltérés esetén a tutorálásra engedélyt adó 

bizottság a tutorálási engedélyt visszavonhatja. 

318. § 

ad 26. § 

(1) A tutor az Egyetemmel jogviszonyban álló oktató/kutató lehet, aki legalább PhD-fokozattal rendelkezik. 

(2) Az oktató/kutató egyszerre általában csak egy hallgató tutorálására kaphat engedélyt, de 

kivételesen, a projekt jellegétől függően legföljebb 3 hallgatót tutorálhat. 

(3) Egy hallgató egyszerre csak egy tutorálási projektben vehet részt. 

(4) A tutorálásra jelentkező hallgató a pályázatát a tutorálás félévét megelőző 

félév szorgalmi időszakának utolsó péntekjéig a kari Hallgatói Önkormányzat irodájának titkárságán adja le 

(5) A pályázat tartalmazza az adatlapot, a kutatási tervet, az érintett tanegységfelelős(ök) hozzájárulását, 

illetve a tutor szakmai ajánlását a kutatással és a hallgatóval kapcsolatban. 

(7) A tutor vállalja, hogy az általa tutorált hallgatóval hetente legalább  2  kontaktórát  konzultál;  e 

célból 

óraterhelésébe legföljebb 4 kontaktóra számolható el. 



3. oldal 

 

(9) A tutorálásban részt vevő hallgató félévente a tutorának, illetve a bíráló bizottságnak eljuttatja beszámolóját, 

amely tartalmazza – a kutatási tervvel összevetve – az addig elért eredményeket. A beszámoló terjedelme 

minimum 30.000, maximum 80.000 leütés. A beszámolót a jelen Szabályzat 26. § (6) bekezdése alapján a 

tutor köteles írásban értékelni minimum 2.000, maximum 5.000 leütés terjedelemben. 

 

 
A pályázat benyújtásával igazolom, tudomásul vettem, hogy az elnyert státusz beszámolási 

kötelezettséggel jár, melyet a tutorálás végeztével köteles vagyok elkészíteni a Bizottság által 

megszabott határidőig. Megértettem, hogy pályázatom elutasítása esetén fellebbezésnek helye 

nincs. 
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