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KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ (6720 Szeged,
Dugonics tér 13.) továbbiakban, mint képző, másrészről
Küldő intézmény
Küldő intézmény neve:
Küldő intézmény címe
RÉSZTVEVŐ
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
mint a képzésben részvevő (résztvevő) között az alábbi feltételekkel:
-

A képzés megnevezése:
Óraszáma:
Alapítási engedély száma:
A továbbképzés helyszíne:
A kezdés várható időpontja:
A befejezés várható időpontja:
A képzés teljes (bruttó) költsége: a képzés ingyenes és térítésmentes, a forrást
az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 azonosítószámú pályázat biztosítja.

a képzés teljesítése esetén kiállított okirat: tanúsítvány
1. A képző kötelezettséget vállal a szerződés 1. pontjában meghatározott képzés
lebonyolításáért, felelősséget a képzés minőségéért, a közreműködők
tevékenységéért. Amennyiben a képző hibájából a képzés nem a megfelelő
minőségben, feltételekkel zajlik, úgy a képző köteles azt új időpontban
térítésmentesen újra megtartani, a résztvevők számára az eszközöket, a lehetőséget
biztosítani.
2. A képző biztosítja a résztvevők számára:
 a tankönyveket,
 a képzés során használt eszközöket,
 az egyéb segédleteket.
3. A résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésen pontosan megjelenik, és
azon részt vesz. A képzés lemondása a képzés megkezdése előtt 5 nappal
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lehetséges. Hiányzás esetén, a hiányzás okát lehetőleg előre jelzi, hiányzását
legkésőbb az ok megszűnése utáni napon igazolja a képzés felelősének.
4. A képzési program időtartama alatt a résztvevő összes hiányzása nem haladhatja
meg a képzés óraszámának 20%-át.
5. A Tanúsítvány (igazolás a megszerzett továbbképzésen való részvételről)
megszerzésének feltétele a megengedett mértéket meg nem haladó /5./ hiányzás.
A résztvevő a továbbképzés végére a következő kompetenciákat sajátítja el:
A záró ellenőrzés és értékelés módja, a tanúsítvány kiadása:
A leadási határidő:
7. A résztvevőt részvételi díj nem terheli.
8. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a központ jelen megállapodást felbontja, ha a
képzés a résztvevő hibájából megszakad, különösen, ha
a) hiányzásai meghaladják az 5. pontban meghatározott mértéket,
b) magatartásával akadályozza az oktatás menetét,
c) az előírt követelményeknek nem felel meg.
9. A jelen szerződés határozott időre szól, és ennek hatálya a 1. pontban meghatározott
időpontban a teljesítéssel megszűnik.
10. Felek rögzítik, hogy a képzés lebonyolítása céljából az indító kezeli a Résztvevő jelen
szerződésben szereplő személyes adatait, valamint a szerződés teljesítésével
összefüggésben keletkezett személyes adatait figyelemmel AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
6. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra.
A személyes adatok kezeléséről az indító a GDPR, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit szem előtt tartva
gondoskodik.
11. A résztvevő megismerte a személyes adatainak kezelési módját, s hozzájárult azok
felhasználásához.
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12. A 4/1991. valamint a 6/1996. MüM.sz. rendeletben foglaltak az irányadók.
13. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
14. Az ezzel a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
elérhető a Tanárképző Központ honlapján. (https://www.u-szeged.hu/tanarkepzesindex)

Szeged, 2019.

.................................
résztvevő

.................................
képző képviselője
P.H.
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