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HATAROZAT

A(z) Budapest Kortárstanc Főisko|a á|ta| benyújtott kérelem a|apján

ny i l v án ta r t á sba  ves zem

a(z) Budapest Kortárstánc Főiskola áIta| indítandó, a tanárképzés rendszeréről,
a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283l2OI2, (X. 4.) Korm.
rendeletben szabá|yozott, új rendszeruténctanár (kortárstrínc) tanári mesterképzési szakot:

a) Aképzéshelye: Budapest
b) A képzés nyelve: magyaÍ
c) A képzés munkarendje: nappali
d) Szakirány(ok): -
e) Specializáció(k): -

0 Műveltségtenilet(ek): -
g) A nyilvántarlásba vételideje:

. FNYF11684-312016. számuhatározat (2016, szeptember 14.) szerint
h) A meghirdetés kezdő tanéve: 201712018. tanév I. félév
i) A meghirdetés utolsó tanéve: -
j) Képzési együttműködések: -
k) A képzés közös képzés keretében tör1énő megvalósítására vonatkozó adatok: -
1) Közös képzés esetén az adminisztráciőt ellátó intézmény azonosítója: .
m) oklevelet kiállító intézmény: Budapest Kortárstánc Főiskola
n) A képzés folyatásához szükséges hatiírozat(ok) adatai:

' BKTF I.1201608293L számu szenátusi hatétrozat(2016. augusztus 29')
o) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Angelus Ivén,]1523386149

A jelen eljárásért a kérelmezőt terhelő igazgatási szolgáItatási díj mint eljárási költség
megállapításáról és viseléséről az FNYF/I684-212016. számú vógzésben rendelkeztem.



E határozat ellen, annak kézhezvételétő| szimított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be
az emberi erőforrások miniszterének cimzett _ de az oktatási Hivatalhoz benffitandó -
jogorvoslati kérelemmel. A fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési díj megfizetésének
tgazo|ását'

lffellebbezési eljárás díját akérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Emberi Erőfonások
MinisztériumÍnak a Magyar AllamkincstárnáI vezetett 10032000-01425I90-a0000000 számu
e|őtrÍnyzat-felhasználási keretszámlájarabefizetní. A fellebbezés díjának mértéke 10.000,- Ft.

INDoKoLÁS

A(z) Budapest Kortárstánc Foiskola (a továbbiakban: Főiskota) kérelmet nyújtott be
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
28312012. (X. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabá|yozott,
új rendszerú tánctartár (kortárstánc) tanári mesterképzési szak indításának nyilvántartásba
vételére.

Tekintettel az alábbiakra, az oktatási Hivatal nem kérte ki a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) újabb szakvéleményét a képzés indításával
kapcsolatban:

a) akepzés típusa a Korm. rendelet á|ta| szabáLyozottúj rendszerben is osztott rendszerű
mesterképzés maradt;

b) oktatásí és kulturális miniszter korábbi döntése is osztott mesterképzésre vonatkozott;
c) a képzés neve, szakképzettsége és tartalma a képzési és kimeneti követelményeket

szabáIyoző jogszabályokban (1512006' (IV. 3.) oM rendelet, 8120|3. (I. 30') EMMI
rendelet) lényegében v á|tozatlan maradt.

Mindezek alapján az új rendszetútánctanár (kortárstánc) tanái képzési szakot nyilvántartásba
vettem.

Abatározat alapjául szolgáló jogszabá|y(ok): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szó1ó 2011. évi
CC[V. törvény 6z. s (+) bekezdése' valamint az a|ap- és mesterk épzési szakok képzési és
kimeneti követelményeiről sző|ő 1512006. (IV. 3.) oM rendelet, a felsőoktatási szakképzések'
aZ alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanáti
felkészítés k<izös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szőIő 812013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 1812016. (VIII.
5.) EMMI rendelet.

Hatáskörömet a nemzeti felsőoktatásról szóló 20111. évi CCIV. törvény ó7. $ (3) bekezdése,
valamint az Oktatási Hivatalról szóló I21I2OI3. (IV. 26.) Korm' rendelet 16. $-a a|apján
állapítottam meg. A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és
szo|gá|tatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 98.102. $-ain alapul.


