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járványügyi helyzettel kapcsolatos tudnivalókról

Kapja: Valamennyi oktató
Küldés módja: elektronikus úton

Kedves Oktatók!

A hatályos egyetemi és kari rendelkezésekkel összefüggésben az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmet.

I.

Oktatásszervezési nehézségek megoldása

1. Ebben a helyzetben nagyon fontos az egyértelmű kommunikáció oktató és hallgató között,
kérem, folyamatosan kísérjék figyelemmel a hallgatók által jelzett problémákat.
2. Minden kurzusra úgy kell felkészülni, hogy
a) lehetnek rajtuk olyan hallgatók, akik azt online formában kell, hogy teljesítsék;
b) kezelni lehessen azt a helyzetet, hogy lesz olyan hallgató, aki online formában kezdi meg a
félévet, és csak később tud becsatlakozni a fizikai jelenlétet igénylő oktatásba (pl. mert a félév
során kapja meg a vízumot), és olyan is, aki a fizikai jelenlétet igénylő oktatásból online
oktatásba kell átmenjen (pl. mert karanténba kerül).
3. Az online előadások előkészítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a hallgatók jelenléti és online
órákon is részt vesznek majd, és a kampusz területén nincs módjuk tömegesen online órán részt
venni. Így online előadások esetében biztosítani szükséges, hogy az előadások anyagai az
előadás megtartását követően a vizsgaidőszak végéig hozzáférhetőek legyenek.
Amennyiben egy előadásból a jelenléti oktatás teremkapacitásai miatt az intézet több alkalmat is
hirdetett annak érdekében, hogy a hallgatók részvétele biztosítható legyen, az előadások távolléti
formában történő szervezésére való tekintettel és az oktatásszervezési szabályok megtartása mellett,
csökkenthető a meghirdetett előadások száma. Az így felszabaduló oktatói kapacitás más órák
megtartására fordítandó.
4. Az intézetvezetések gondoskodnak a megnövekedett vizsgaterhelés oktatók közötti arányos
elosztásáról: az előadások esetében csak abban az esetben lehet limitet meghatározni, ha a
hallgatói létszám nem haladja meg a meghatározott létszámkorlátot. Amennyiben a kurzust
felvenni kívánó, illetve a tanmenet szerint felvenni kénytelen hallgatók száma meghaladja egy
előadás maximális létszámát, akkor párhuzamos kurzust kell hirdetni számukra.
5. Online szinkron idejű szemináriumok esetében is kezelni kell azt a problémát, hogy a hallgatónak
esetleg egy napon jelenléti és online szinkron idejű órája is lehet. (A csoport és az oktató számára

megfelelő új óraidőpont kialakításával, vagy a részt venni nem tudó hallgató számára a kurzus
teljesítéséhez szükséges feladat kijelölésével).
6. A Neptun rendszerben a kurzushirdetésnél a megjegyzés rovatban 2020. augusztus 24-ig volt
szükséges rögzíteni, hogy az adott kurzus távolléti vagy jelenléti formában teljesíthető-e. A JOKT
utasításnak megfelelően azt is tisztázni kell, hogy a kurzus szinkron vagy aszinkron idejű
(tekintettel arra a kitételre, hogy a hallgató előmenetelét biztosítani kell a szinkron idejű kurzus
teljesíthetőségét is biztosítani kell azon hallgatók számára, akik azon nem tudnak részt venni, ha a
kurzusnak nincs online alternatívája). Kérem, hogy aki ezt a megjegyzés rovatban nem rögzítette,
haladéktalanul pótolja.
II.

Járványügyi helyzettel kapcsolatos tudnivalók:
1.
Fertőzöttség gyanúja

2020. szeptember 10-től a Trefort-kerti kampusz területén az A épület, a Főépület (Múzeum krt. 68.), az R épület, az F épület és a D épület portáján lehetőség lesz az érintésmentes lázmérésre.
Gyanú esetén az oktatók, a hallgatók és a munkatársak láza ezeken a pontokon megmérhető. A
lázmérés eredményéről a portán feladatot teljesítő munkatársak igazolást adnak, 37 fokos
testhőmérséklet felett javasolt, hogy az érintett konzultáljon háziorvosával.
2.

Igazolt koronavírusos esetek kontaktusainak kezelése

A koronavírus fertőzöttség tényét minden egyetemi polgárnak jeleznie kell a JOKT-nak a
jokt@elte.hu címen. Amennyiben ELTE BTK-s egyetemi polgár igazolt koronavírusos fertőzöttel
került kontaktusba, nem léphet be a Kar területére, további intézkedésig a JOKT 2020. szeptember
7-én kiadott tájékoztatójában foglaltak szerint kell eljárnia, továbbá a kontaktus tényét köteles
jelezni a dekan@btk.elte.hu címen. A folyamatosan változó tesztelési protokoll szabályait
figyelemmel kísérve a Dékáni Titkárság tájékozódik az aktuális tesztelési lehetőségről, tájékoztatja
az érintetteket.
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