Hallgatói tájékoztató
a 2020–2021-es tanév őszi félévének oktatási formájáról
A jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozás ismeretében a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a 2020–2021-es tanév első félévében a hallgatóknak –
minden szakon, képzési szinten és munkarendben – az alábbi szabályokat szükséges betartaniuk.

A legfontosabb szabályok
A COVID-19 bármely tünetét mutató személy nem léphet a BTK épületeibe.
Biztonságos környezet biztosítása
• a folyosókon, közösségi tereken, mellékhelyiségekben kötelező a 1,5 m-es távolság tartása és
a maszk viselése
• minden óra előtt kötelező a kézfertőtlenítés
Óralátogatás
• az oktatás formája (online vagy fizikai jelenléti) az adott kurzusra (Neptun szerint) jelentkezett
hallgatók létszámától függ
o a kurzusok formájáról a CooSpace-en adnak részletes tájékoztatást az oktatók
• órákon kötelező a 1,5 m-es távolság tartása, illetve a maszk viselése
Ügyintézés
• a Tanulmányi Osztályon, illetve az intézeti/tanszéki ügyintézéskor 1,5 m-es távolságot kell
tartani és maszkot kell viselni
• ügyintézéskor maximum két hallgató lehet az intézeti/tanszéki irodában
Tanórán kívüli kapcsolattartás az oktatóval
• az online kapcsolattartás javasolt
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A szabályok részletes leírása
Biztonságos környezet biztosítása
Az intézetekben/tanszékeken folyó hallgatói ügyintézés során – akárcsak az egyetemi és a kari szintű
ügyintézéskor (pl. Tanulmányi Osztályon) – a hallgatók tartsák be a 1,5 m-es távolságot, illetve az
ügyintézők, oktatók, hallgatók egyaránt viseljenek maszkot. Ügyintézéskor két hallgatónál több ne
tartózkodjon az irodában.
Folyosón, közösségi tereken, mellékhelyiségekben kötelező maszkot viselni.
Fizikai jelenléti órák esetében az óra előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy az alkoholos
kézfertőtlenítés – a kézfertőtlenítőt a BTK biztosítja.
Oktatási formák
A 2020–2021-es tanév őszi féléve vegyes oktatási formában indul minden szakon, képzési szinten és
munkarendben (nappali, levelező tagozat, PhD-képzés, szakirányú továbbképzés) visszavonásig: az
órák egy része online, egy része fizikai jelenléti oktatás keretében valósul meg.
Az óratartás módjáról legkésőbb az első óra előtt két nappal tájékoztatást ad az oktató a CooSpace
felületén (a Kurzusfórumon, illetve a feltöltött tematikában is).
Online órák
Az online óra szinkron módon valósul meg, vagyis az oktató valós, órarendi időben tartja az órát online,
ami lehetővé teszi a fizikai jelenléthez hasonló hallgatói visszajelzéseket. Az oktatók a CooSpace-en
értesítik a hallgatókat, hogy melyik platformot használják az online óra megtartására.
Az oktató egyéni döntésén múlik, hogy az online tartott óra anyagát (pl. ppt) kiadja vagy sem a
hallgatóknak.
Az online óráról csak az oktató készíthet felvételt, amihez hallgatói beleegyezést kell kérnie.
Az online előadásokhoz való csatlakozásra felhasználhatják a hallgatók az egyetem nyilvános
informatikai infrastruktúráját (wifi, TIK) is.
Fizikai jelenléttel megvalósuló órák
A fizikai jelenléttel megvalósuló órák esetében az alábbiak betartása kötelező:
•
•
•

a hallgatók legalább 1,5 m-es távolságra üljenek egymástól,
a hallgatók számára a maszk viselése kötelező,
amennyiben a hallgatók közös eszközöket használnak az órán, akkor vagy viseljenek
kesztyűt (erről a hallgatónak kell gondoskodnia), vagy ha ez nem lehetséges a munka
jellegéből adódóan, akkor a BTK gondoskodik a gyakorlat teljes időtartamára a
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•

kézfertőtlenítésről (az oktatónak az első szorgalmi héten kell jelezni az oktatási
dékánhelyettesnek a fertőtlenítési igényt),
aktív fizikai erőkifejtéssel járó foglalkozások esetén el lehet tekinteni a maszktól, ha
legalább 5 m távolság tartható.

A vírus tüneteinek nyilvánvaló jelentkezésekor az oktató megtilthatja a hallgatónak az órai részvételt,
ugyanakkor az oktatónak biztosítania kell a hallgatót arról, hogy más formában (pl. online módon való
bekapcsolódás, kivételes tanulmányi rend, online konzultáció) el tudja végezni a kurzust, ám ehhez a
hallgatónak dékáni kérelmet kell benyújtania a Modulo felületén.
A beadandó papíralapú dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési
lehetőséget a jelen helyzetben is biztosítják az oktatók (a papíralapú dokumentumok a javítást követő
24 óra elteltével adhatók ki a hallgatóknak).
Konzultáció, fogadóóra, felkészítés
A konzultációk (egyéni vagy csoportos), a fogadóórák, illetve a különböző célú felkészítések
történhetnek személyes jelenléttel (a fizikai jelenléttel tartott óráknál írtak betartásával), ám ezek
online megtartása a javasolt.
Jelenléti ív
A járványhelyzetben a szemináriumon, gyakorlaton, illetve a fizikai jelenléttel megvalósuló előadáson
is jelenléti ívet vezetnek az oktatók minden alkalommal (erre egy esetleges kontaktuskutatás miatt van
szükség).
Kivételes tanulmányi rend és kedvezményes vizsgarend
Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 9. pontja alapján a hallgató kivételes tanulmányi rendet
és/vagy kedvezményes vizsgarendet a következő alapesetekben kérhet a Modulón: (1) ideiglenesen
vagy tartósan máshol tanul (pl. külföldi ösztöndíj, részképzés, párhuzamos képzés), (2) orvosilag
indokolt esetben; (3) családi, illetve szociális helyzetben bekövetkezett súlyos, jelentős változás.
Kérelmét bármelyik esetben hiteles dokumentumokkal kell alátámasztania, azok másolatát csatolnia
kell a Modulón.
Ezen esetek közül a (2) kapcsolódik a koronavírus-járványhoz: amennyiben a hallgató vagy a vele egy
háztartásban élő megfertőződött, illetve karanténban van, valamint ha a hallgató krónikus betegsége
miatt veszélyeztetett, a félév során bármikor kérheti a kivételes tanulmányi rendet és/vagy a
kedvezményes vizsgarendet. Amennyiben a hallgató hiteles dokumentummal tudja alátámasztani
kérelmét, az intézet/tanszék vezetője komplex (minden kurzusra kiterjedő) támogató nyilatkozatot a
ki. A hallgatót nem lehet kötelezni kontaktórákon való megjelenésre, személyes konzultációra, tehát
az ő tanulmányi tevékenységét kizárólag online lehet segíteni. Ugyanakkor – mivel a járvány okozta
helyzet miatt részben online oktatás, s nem távoktatás történik – a kivételes tanulmányi rendben
részesülő hallgató nem kérheti az oktatót külön online óratartásra.
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Külföldi hallgatók
Az adott intézetnek/tanszéknek/doktori iskolának értesítik a külföldi hallgatót a félév megkezdése
előtt legalább egy héttel arról, hogy
• felmentést kaphat az óralátogatási kötelezettség alól, amennyiben a mindenkor hatályos
járványügyi szabályozás miatt az országba történő belépését követően karanténba kerül,
o a felmentés a karantén időtartamára szól,
o a felmentést az intézet/tanszék/doktori iskola vezetője állítja ki,
• amennyiben a járványügyi helyzet miatt nem tud az országba belépni, a Tanulmányi Osztály
kivételes tanulmányi tanrendet kínál a hallgatónak (ezzel felmentést kaphat például a
kötelező foglalkozások látogatása, a vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól,
lehetőséget kaphat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok
kiváltására).
Számonkérés
A járványügyi helyzet okozta korlátozások a vizsgaidőszakot is érinthetik. A számonkérés lehet jelenléti
(szóbeli vagy írásbeli) vagy online (szóbeli vagy írásbeli).
Jelenléti számonkérés esetén a fizikai jelenléti óráról írtak az irányadóak. A jelenléti szóbeli vizsgán
kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató vehet részt. A számonkérés során szigorúan be
kell tartani a köhögési etikett szabályait. Az oktató a vizsga előtt kérheti, hogy a hallgatók válaszoljanak
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összeállított kérdésekre. E nyilatkozatot a hallgatónak
alá kell írnia.
Jelenléti írásbeli vizsga esetében a fizikai jelenléti órákra vonatkozó szabályokat kell betartani. Javasolt,
hogy a hallgatók a személyes eszközeiket (pl. saját toll, papír) használják a vizsgán. Az írásbeli
dolgozatok kiadására a fizikai jelenléti óráknál írtak érvényesek.
Online vizsgáztatás több fórumon történhet, ezt az oktató határozza meg a CooSpace-re feltöltött
tematikában.

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartását.

Szeged, 2020. augusztus 31.
Prof. dr. Gyenge Zoltán
dékán

Dr. habil. Kasik László
oktatási dékánhelyettes
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