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Az NKE Járványügyi Operatív Törzs  

Oktatási Albizottságának (JOTOB) 

TÁJÉKOZTATÓJA  

hallgatók és egyetemi munkatársak számára 

 

A megváltozott oktatási és tanulási rend átmeneti feltételeit a távolléti oktatás rendjéről 

szóló 2020. március 18-i rektori körlevelek és a JOTOB által kiadott tájékoztatók 

határozzák meg. Ezek az instrukciók biztosítják, hogy a hallgatók számára minden feltétel 

adott legyen a tanév eredményes befejezéséhez, a végzősök számára pedig az oklevél 

megszerzéséhez. Újra hangsúlyozni kell, hogy az oktató fokozott gondossággal csak a 

rendkívüli körülményekkel arányos és szükséges mértékű tanulmányi kötelezettségeket 

határoz meg a méltányos elbánás elveit követve.  

A távolléti oktatás rendjének további részletes szabályai – a jogszabályi változások 

függvényében – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 2020. április 15-ig elfogadásra 

kerülő módosításában lesznek meghatározva. 

A módosított TVSZ alapján kari szintű dékáni végrehajtási intézkedések kerülnek kiadásra 

szintén 2020. április 15-ig.  

A szakdolgozatok leadásának a határidejéről 2020. március 30-ig a kar tájékoztatja a 

hallgatókat, a határidő nem eshet 2020. április 30. előtti időpontra. 

A járványügyi veszélyhelyzet alakulásának megfelelően legkésőbb 2020. május 15-ig dönt 

az Egyetem arról, hogy a záróvizsgák a hatályos ajánlott tantervek szerinti rendben vagy 

távolléti záróvizsgázás rendjében kerülnek lebonyolításra. A döntés megfelelő időtartamot 

fog biztosítani a hallgatóknak a záróvizsgára történő felkészülésre.  

A doktori iskolákra továbbra is a távolléti oktatás átmeneti szabályai vonatkoznak, azonban 

a komplex vizsgákat és más, jelenlétet igénylő doktori eseményeket (pl. műhelyvita, 

védés), habilitációs eseményeket továbbra is határozatlan időre halasztani kell (a halasztás 

idejével a határidők meghosszabbodnak). 

Az oktatók számára fontos, hogy a Neptun rendszerben az oktatói munka nyilvántartása 

és a kapcsolódó oktatói kötelezettségek új szabályozás alá fognak esni a távolléti oktatás 

teljes időtartamára kiterjedően.  

A külföldi diákokra vonatkozó általános szabály továbbra is az, hogy amennyiben a 

2019/20-as tanév II. félévében adott tantárgyra regisztráltak és azt aktívan megkezdték, 

akkor minden további követelmény nélkül jogosultak a tantárgy ECTS-re és a legjobb 

értékelésre. A külföldi diák számára, amennyiben aktívan be tud kapcsolódni a tantárgy 

távoktatási rendjébe, erre a tantárgyfelelősnek lehetőséget kell biztosítania, fogadnia kell 
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a hallgató e-mail-es megkeresését, és el kell látnia képzési anyagokkal, illetve feladatokkal 

(kötelező értékelés vagy ismeretellenőrzés nélkül). 

A tudományos diákköri tevékenységgel kapcsolatos megváltozott feltételekről a karok 

tájékoztatják a hallgatókat és az oktatókat.  

A távoktatás rendjével kapcsolatos kérdéseket, esetleges panaszokat, észrevételeket, 

javaslatokat továbbra is az nketavoktatas02@uni-nke.hu címre várjuk. 

 

Kérjük, hogy továbbra is támogassuk az Egyetemet a tanév eredményes befejezésében, 

és legyünk türelmesek egymással feladataink végrehajtásában! 

 

2020. március 26. 
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