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TÁJÉKOZTATÓ
A KIADMÁNYOZOTT OKIRATOKRÓL
Szakmódszertani és minősített képzések
Kivitelezési lehetőségek
- E-Dokumentum formájában
- Nyomtatott forma, kemény fedeles okirat
Formai kialakítás
- E-Dokumentum esetén: pdf fájl formátum, elektronikusan
megküldve. Az E-Dokumentum arculati kialakítása megegyezik a
nyomtatott okirattal. Az E-Dokumentum teljes bizonyító erővel
rendelkezik.
- Nyomtatott forma, kemény fedeles okirat esetén: A/5 méretű,
aranycímer nyomatos, keményfedeles borítóban elhelyezett
betét lap.
Hitelesítési jelzők
- E-Dokumentum formájában: egyedi sorszám, bélyegző
lenyomat, elektronikus aláírás, formai – arculati, grafikai
biztonsági elemek, csak nyomtatható fájlformátum.
- Nyomtatott forma, kemény fedeles okirat esetén: egyedi
sorszám, bélyegző lenyomat, aláírás, formai – arculati, grafikai
biztonsági elemek, egyedi keményfedeles borító.
Tartalma
Sorszám:
SZAKMÓDSZERTANI DÍSZOKLEVÉL
***név***
(Születési hely, idő:****)
számára, aki a
Távoktatási és Továbbképzési Intézet
(Hatósági felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003164.
Hatósági határozat száma: PE/SZF/12750-2/2020.)
által szervezett és megvalósított szakmai programban a(z)
***** a képzési program megnevezése *****
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megnevezésű, kompetencia alapú képzéshez kapcsolódó záróvizsga
tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek eleget tett.
A záróvizsga-bizottság határozata alapján a nevezett,
***** a képzési program megnevezése *****
alapvégzettségre épülő, szakmódszertani végzettséget szerzett.
Záradék: (pedagógusképzési területen szervezett programok esetén)
A szakmódszertani kurzus elvégzését tanúsító okirat által igazolt 30
kreditpont a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a
hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámítatható a
pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. §
(3) módosult d) pontja szerint.
A záróvizsga minősítése
Kelt
Aláírás és bélyegző lenyomat
MINTA:

Rövidtávú programok esetén
Kivitelezési lehetőségek
- E-Dokumentum formájában
- Nyomtatott forma
1.) Formai kialakítás
- E-Dokumentum esetén: pdf
megküldve.

fájl formátum, elektronikusan
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- Az E-Dokumentum arculati kialakítása megegyezik a nyomtatott
okirattal. Az E-Dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.
- Nyomtatott forma esetén: A/4 méretű okirat.

Hitelesítési jelzők
- E-Dokumentum formájában: egyedi sorszám, bélyegző
lenyomat, elektronikus aláírás, formai – arculati, grafikai
biztonsági elemek, csak nyomtatható fájlformátum.
- Nyomtatott forma esetén: egyedi sorszám, bélyegző lenyomat,
aláírás, formai – arculati, grafikai biztonsági elemek.
2.) Tartalma
Sorszám:
TÁVOKTATÁS TANÚSÍTVÁNYA
(Igazolás szakmai rendezvényen, távoktatással megvalósított programban való
részvételről)
Ezt az igazolást
****név****
(születési hely és idő:****)
részére állítottuk ki, aki a Távoktatási és Továbbképzési Intézet
(Fnyt.: B/2020/003164) által szervezett és lebonyolított
****program megnevezése*****
megnevezésű szakmódszertani kurzuson részt vett.
Program típusa:
*****
Kompetenciák:
*****
Összes óraszám:
*****

(pedagógusképzési területen szervezett programok esetén)
A szakmódszertani kurzus elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpontérték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti
továbbképzési kötelezettségbe is beszámítatható a pedagógustovábbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d)
pontja szerint. Ez az igazolás munkakör betöltésére nem, tevékenység
folytatásra jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén
jogosít.
A záróvizsga minősítése
Kelt
Aláírás és bélyegző lenyomat
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MINTA:

Képzési igazolás
Kivitelezési lehetőségek
- E-Dokumentum formájában
- Nyomtatott forma
Formai kialakítás
- E-Dokumentum esetén: pdf fájl formátum, elektronikusan
megküldve. Az E-Dokumentum arculati kialakítása megegyezik a
nyomtatott okirattal. Az E-Dokumentum teljes bizonyító erővel
rendelkezik.
- Nyomtatott forma esetén: A/4 méretű okirat.
Hitelesítési jelzők
- E-Dokumentum formájában: egyedi sorszám, bélyegző
lenyomat, elektronikus aláírás, formai – arculati, grafikai
biztonsági elemek, csak nyomtatható fájlformátum.
- Nyomtatott forma esetén: egyedi sorszám, bélyegző lenyomat,
aláírás, formai – arculati, grafikai biztonsági elemek.
Tartalma
Sorszám
KÉPZÉSI IGAZOLÁS
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Hivatalosan igazoljuk, hogy
****név***
Szül.hely:****
szül.idő:****
a Távoktatási és Továbbképzési Intézet által megvalósított
****** a program megnevezése *****
szakmai programban részt vett.
A képzés adatai:
******
Kelt
Aláírás és bélyegző lenyomat

További okiratok:
- igazolás folyamatban lévő tanulmányokról
- kreditigazolás, kompetencia igazolás
- igazolás konzultáción való részvételről
Gyöngyös, 2021. szeptember 13.

Dr. Danyi Gyula, PhD. sk.
egyetemi docens, a Neveléstudomány
(PhD) Doktora, főigazgató

