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Eljárásrend a távolléti oktatásra történő részleges vagy teljes 
átállásról 

Az ITM hatályos ajánlásának, valamint a Pécsi Tudományegyetem szabályzatainak 
megfelelően az Egészségtudományi Karon az oktatás elsődlegesen jelenléti módon zajlik 
valamennyi képzési szinten, szakon és szakirányon. 

Ennek ellenére a járványügyi helyzet dinamikus változása miatt fel kell készülni a távolléti 
formára történő átállásra annak érdekében, hogy az oktatás folytonossága biztosítható legyen. 

1. Az átállás szintjei 
 
Az átállás három szinten történhet: 
A. Távolról történő oktatás: amennyiben egy oktató alapbetegsége és/vagy életkora miatt 

nem tudja vállalni a jelenléti oktatást és más oktató szakmai vagy szervezési okból nem 
tudja az adott kurzust megtartani, az egész szemeszter időszakára kérheti ezen oktatási 
forma engedélyezését. Amennyiben egy oktató a szemeszter során időszakosan 
járványügyi korlátozás (karantén) alá kényszerül, mely mellett oktatási feladatait 
otthonról történő munkavégzés keretében el tudja látni, akkor időszakosan, a korlátozó 
intézkedések időtartamára kérvényezheti a távolról történő óratartást. Az 
engedélyezhetőség alapfeltétele az előzőeken túl az is, hogy a képzési órarendek 
átalakítását ne eredményezzék, továbbá álljon rendelkezésre az oktató otthonában a 
távolléti oktatás informatikai infrastruktúrája, vagyis szélessávú (nagy sebességű) 
internet kapcsolat, webkamera, mikrofon, valamint rendelkezzen Teams eléréssel. 
Ebben az esetben az oktató otthonról tartja meg az órát online Teams előadás 
formájában, melyet a hallgatók az órarendben szereplő tanteremben kivetítve 
megnézhetnek, onnan kérdést tehetnek fel, de saját döntésük alapján, a hallgatói 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében dönthetnek úgy is, hogy a távolból (például 
otthonról) követik az előadást. Ez utóbbi esetben azonban a hallgató felelőssége, hogy 
az előadást követő jelenléti foglalkozásra időben beérkezzen. Teljes mértékben távolléti 
oktatásra (vagyis az oktató és a hallgatók részére is távolléti óratartásra, azaz a B. 
pontban ismertetett lehetőségre) kizárólag abban az esetben lehet áttérni az érintett 
kurzus esetében, ha az órarendmódosítást nem eredményez, vagyis valamennyi 
foglalkozást követően rendelkezésre áll a hallgatók részére beérkezési idő, vagy az órát 
nem követi további foglalkozás. A kurzusért felelős intézet vagy tanszék feladata az 
érintett hallgatók késlekedés nélküli értesítése, valamint az előadás tantermi 
kivetítésének indítása. Ennek érdekében az Intézet az átállást az Informatikai 
Csoportnak is jelzi, mely gondoskodik az infrastrukturális feltételek biztosításáról. 

B. Részleges átállás távolléti oktatásra: Ennek során nem a teljes kari képzés esetében 
váltja fel a jelenléti formát a távolléti oktatás, hanem bizonyos előadások (a.) vagy 
bizonyos szakok/szakirányok (b.) esetében kerül sor az oktatók és hallgatók számára a 
távolléti oktatás átmeneti, határozott időre történő elrendelése. 

a. Egyes előadások esetében: 50 fő feletti előadások esetében a távolléti átállásra 
már sor került a szemeszter teljes időtartama alatt.  Az A. pontban nevesített 
távolról történő oktatási egyes eseteiben, amennyiben az órarendmódosítást nem 
eredményez, vagyis valamennyi foglalkozást követően rendelkezésre áll a 
hallgatók részére beérkezési idő, vagy az órát nem követi további foglalkozás, a 
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felelős intézet kezdeményezheti a részleges átállást távolléti oktatásra e kurzus 
tekintetében. Ugyancsak élhet az intézet a kezdeményezés lehetőségével 
pótkurzusok esetében is, a következőkben ismertetett eljárásrendet követve. A 
fentiektől eltérő esetekben egyes előadások tekintetében nem lehetséges 
távolléti oktatásra történő átállás oktatásszervezési okból! 

b. Egyes képzések esetében: Amennyiben egyes képzések (szakok vagy 
szakirányok, esetleg képzési központok) esetében megnő a járványügyi 
korlátozó intézkedésekkel érintett hallgatók vagy oktatók száma, abban az 
esetben a szakért felelős intézet vagy tanszék kezdeményezésére a teljes szak 
vagy szakirány esetében, annak valamennyi évfolyama tekintetében sor kerülhet 
az időszakos (két hét időtartamú) távolléti oktatásra történő átállásra. Ennek 
során a foglalkozások (előadások és tantermi gyakorlatok) online térben, a 
Teams rendszeren keresztül kerülnek a kihirdetett órarendnek megfelelően 
megtartásra, melyet a hallgatók kizárólag otthonról (vagy egyéb, Kar épületein 
kívüli helyről) hallgathatják. Szakmai gyakorlatokra ebben az időszakban 
legfeljebb korlátozott mértékben és körben kerülhet sor. Az időszak végét 
követően az oktatás jelenléti formában folytatódik, amennyiben a távolléti 
oktatást további körülmény nem indokolja. 

C. Teljes átállás távolléti oktatásra: A járványhelyzet eszkalálódása esetén, a fenntartó 
ITM vagy egyetemi rendelkezések következtében a teljes kar tekintetében, valamennyi 
oktatási tevékenységre kiterjedően kerül sor a távolléti átállásra, mely során az 
előadások, szemináriumok és tantermi gyakorlatok online módon, a meghirdetett 
órarend szerint kerülnek megtartásra, melyek a hallgatók részére távolról (a Kar 
épületein kívülről) követhetőek, a területi gyakorlatok pedig felfüggesztésre kerülnek 
(ellenkező tartalmú rendelkezések hiányában). Távolléti oktatásra történő teljes átállás 
(az A. és B pontoktól eltérően) nem kezdeményezhető, abban a Kari Operatív 
Munkacsoport javaslata alapján a dékán dönt, központi intézkedés esetén pedig hajt 
végre.  
 

2. Az átállás folyamata (a folyamat koordinátora a kari e-learning koordinátor) 

1. Távolról történő oktatást (A.) az érintett oktató, részleges távolléti oktatásra történő 
átállást (B.) a képzésére felelős intézet vagy tanszék, valamint a Kari Operatív 
Munkacsoport kezdeményezhet. Ez az indokoltság alátámasztását szolgáló tényadatok 
ismertetésével, a tavoktatas@etk.pte.hu email címre küldött kérelemben történhet, 
melynek másolatát a képzésért felelő intézet vagy tanszék vezetője részére is meg kell 
küldeni (amennyiben nem az érintett szervezeti egység a kezdeményező)! 

2. Az oktatásért felelős intézet vagy tanszék véleményének birtokában, az aktuális 
járványügyi korlátozások és korlátozó intézkedések kari hatásainak és számszerűsíthető 
mutatóinak ismeretében a kérelmet a Kari Operatív Munkacsoport munkanapokon 12 
órán belül mérlegeli, megvitatja, és döntési javaslattal továbbítja a dékánnak. 

3. Távolléti oktatásra történő teljes átállás (C.) esetén a folyamatot a Kari Operatív 
Munkacsoport készíti elő, majd döntésre és jóváhagyásra továbbítja a dékánnak. 

4. A dékán munkanapokon 12 órán belül dönt a távolról történő oktatás, illetve a távolléti 
oktatásra történő részleges átállásról, melyről haladéktalanul tájékoztatja a képzésért 
felelős intéztet vagy tanszéket, az átállás kezdeményezőjét, valamint a Kari Operatív 
Munkacsoportot. 
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5. Az átállás a dékáni döntést követő teljes oktatási napon indul! 
6. A dékáni döntésről közvetlenül tájékoztatást kap: a kezdeményező, az érintett intézet 

vagy tanszék, továbbá a Kari Hivatal Marketing, Oktatásszervezési Csoportja és a 
Tanulmányi Osztály vezetője. 

7. A Marketing Csoport késlekedés nélkül gondoskodik a döntés kari honlapon 
(nyitóoldalon és a „Koronavírus infó” aloldalon), a kari facebook oldalon, valamint a 
Teams felületén történő közzétételéről. 

8. A Tanulmányi Osztály késlekedés nélkül, de legkésőbb a következő munkanap 9:00 
óráig a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül értesíti az érintett, az Intézet által 
megadott kurzuskódú kurzust felvett hallgatókat. 

9. A képzésért felelős intézet vagy tanszék értesíti az érintett oktatókat és az Informatikai 
Csoportot az átállás módjáról, kezdeti időpontjáról. Teremigény esetén felveszi a 
kapcsolatot a Kari Hivatal Oktatásszervezési Csoportjával. 

 

Pécs, 2020. szeptember 23. 

 
 
Prof. dr. ÁCS Pongrác 
egyetemi tanár,  
dékáni feladatokkal megbízott általános dékánhelyettes 
 
 


