1/2020 (VIII.05) számú Dékáni utasítás a 2020/21 tanév őszi féléve
oktatásának megszervezéséről

Rektor Úr az 1/2020 (VII.22) számú rektori körlevélben szabályozta az őszi félév oktatásának
megszervezését. A dokumentum megtalálható az egyetemi honlapon a
http://www.bme.hu/hirek/20200723/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol
link alatt. Jelen dékáni utasítás a rektori körlevélben megszabott feladatokat értelmezi, illetve
alkalmazza a TTK oktatási feladatainak ellátására. Hatálya kizárólag a 2020/21-es tanév őszi félévére
terjed ki és mindaddig alkalmazandó, míg egyetemi vagy országos szabályozás azt felül nem írja.
1. Tanulmányi foglalkozás 8.15 előtt nem kezdhető. Az órarend szerint 8.15-kor kezdődő,
legalább 2x45 perces foglalkozásokat 8.30-kor kell kezdeni és az órarend szerinti időben
befejezni.
2. Az egészségügyi védelmi intézkedések tekintetében (szájmaszk, védőtávolság, fertőzés
tüneteit mutató személy belépésének tiltása) a rektori körlevél II. pontja alkalmazandó. A
szájmaszk beszerzéséről, tisztán tartásáról illetve cseréjéről minden hallgató és oktató maga
gondoskodik. A rendelkezést megszegő hallgató a tanulmányi foglalkozáson, teljesítményértékelésen nem vehet részt. Oktató esetén a szájmaszk használata oktatás közben nem
kötelező.
3. A félév során az oktatás alapvetően jelenléti formában történik, az alábbi 4 – 6. pontokban
megadott kivételekkel. A kurzus oktatója köteles a kurzus anyagait naprakészen tartani
valamilyen tanulástámogató elektronikus felületen (Teams, Moodle, …), hogy szükség esetén
felsőbb rendelkezésre késedelem nélkül áttérhessen távolléti oktatásra.
4. Ha az oktató kockázati csoportba tartozik (ld. 8. pont) vagy kockázati csoportba tartozó
személlyel él közös háztartásban, kérelmére lehetővé kell tenni az általa tartandó tanulmányi
foglalkozások távolléti formában történő megtartását. A kérelmet (a tanszékvezető
tájékoztatása mellett) a dékánhoz kell e-mailben benyújtani, a kérelmet megalapozó
dokumentumokkal és a kérelemmel érintett kurzusok listájával. A kérelmek leadási határideje
2020. augusztus 23. vasárnap. Mivel másik karra átoktatott kurzusok esetén az anyakarnak is
számottevő többletfeladatot jelenthet egyes kurzusok távolléti formában való megtartása,
törekedni kell rá, hogy az átoktatást olyan oktatók lássák el, akik azt jelenléti formában is
vállalni tudják. A tanszékvezetők augusztus 24-én 10 óráig küldjék meg Vida Marinak a tanszék
által oktatott TTK-s kurzusok aktualizált listáját oktatókkal és jelenléti/távolléti jelzéssel.
5. Ha a hallgató kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él közös
háztartásban, kérelmére engedélyezni kell tanulmányainak kedvezményes tanulmányi rend
keretében, távolléti formában történő teljesítését. A kedvezményes tanulmányi rend iránti
kérelmet a Neptun rendszerben kell benyújtani, a kérelmet megalapozó dokumentumokkal és
a kérelemmel érintett kurzusok listájával. A kérelmet a hallgató karának Tanulmányi Bizottsága
(KTB) bírálja el, a döntéséről értesíti az érintett kurzusok oktatóit, akik biztosítják a hallgató
számára a kurzus távolléti formában történő teljesítéséhez szükséges segédanyagokat és
számonkérési lehetőségeket.

6. A külföldi hallgatók angol nyelvű képzései esetén a rektori körlevél IV. pontja alkalmazandó. A
jelenléti oktatásba bekapcsolódni képes hallgatóknak biztosítani kell a jelenléti oktatást, a
többi, aktív jogviszonyú hallgatónak a távolléti oktatást, az esetleges időeltolódásra
figyelemmel. Ha egy hallgató képessé válik a jelenléti oktatásban való részvételre, ahhoz kell
csatlakoznia.
7. Előadás-kurzusok esetén jelenléti követelmény nem érvényesíthető.
8. A kockázati csoportba tartozás megítélésénél az alábbi kormányzati tájékoztatásból kell
kiindulni:
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/az-idosek-es-kronikus-betegek-szamara-legnagyobbveszely-de-fiatalok-elkaphatjak
Ennek alapján kockázati csoportba tartozónak minősül többek között:
- aki elmúlt 65 éves;
- aki krónikus betegségben szenved (különösen: légzőszervi, keringési (szív/érrendszeri)
betegségek, kiválasztószervek (vese, máj) betegségei, autoimmun betegségek, daganatos
betegségek;
- aki az immunrendszerre, általános fizikai állapotra jelentős hatással bíró kezelés alatt áll
(immunszupresszáns kezelés, radio- és kemoterápia stb.);
- aki immunhiányos állapotban van (pl. HIV fertőzött).
A kockázati csoportba tartozást igazoló dokumentumokat a kérelemhez be kell nyújtani. A
személyes adatok védelmére tekintettel az igazolás(ok) benyújtható(k) olyan formában is,
hogy a kérelem elbírálásához nem szükséges személyes adatokat az érintett az igazolás
másolatán felismerhetetlenné teszi (kitakarja, lefesti stb.).

Budapest, 2020. 08. 05.
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