A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának
a korona vírus második hulláma elleni védekezésről szóló 5/2020. számú dékáni
utasítása

2020. november 30.

PREAMBULUM
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet, a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020.
számú rektori és kancellári együttes utasítás valamint a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért
Felelős Államtitkárság 2020. november 12. napján kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés
veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez” alapján a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kara a koronavírus járvány második hulláma során a kötelezően kialakítandó digitális
oktatással és az intézménylátogatási renddel kapcsolatban az alábbi utasítást adja ki.
1. § [A dékáni utasítás hatálya]
(1)
Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, az Egészégtudományi Karon hallgatói jogviszonyt
eredményező képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés,
doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egészégtudományi Karral
hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra).
(2)
Az Utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára (a továbbiakban: „munkavállaló”).
(3)
Az utasítás területi hatálya kiterjed valamennyi, az Egészségtudományi Kar által használatba vett
épületre és intézményre.
2. § [Értelmező rendelkezések]
(1)
A jelen utasítás értelmében a digitális oktatás e dékáni utasítás alkalmazásában a koronavírus járvány
okán, Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet idején, a felsőoktatási intézményekben
kötelezően kialakítandó digitális oktatási rend miatt folytatott, sajátos információ-technológiai és
kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató
interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma a teljes idejű
és részmunkaidős képzések óraszámához igazodik.

3. § [Intézménylátogatási rend]
(1)
Az Egészégtudományi Kar területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás,
munkavégzésügyintézés, sporttevékenység stb.) lehetséges és az adott munkavállaló és hallgató kizárólag e
cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat az Egészségtudományi Kar területén.
(2)
Az Egészégtudományi Kar épületeit, kurzusait – saját felelősségére – kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Az intézmény területére beléphet az,
aki orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.
(3)

Az Egészégtudományi Kar egész területén a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

(4)
Az Egyetem területén tilos a csoportosulás, illetve a gyülekezés. Az Egyetem területén történő
tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre
korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.
(5)
A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés főszabályként online (elektronikus levelezés útján, illetve
a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivéve az olyan személyes jelenlétet igénylő eseteket, mint
amilyen a diákigazolvány érvényesítés, amelyeket Rektor Úr engedélye alapján előzetes telefonos vagy online
időpontfoglást, illetve időpontegyeztetést követően valósulhat meg.
(6)
A Tanulmányi Osztályhoz és egyéb döntésre jogosult szervezeti egységhez benyújtott kérelmet a
Kar jogosult elektronikus úton teljesíteni a hallgatónak a tanulmányi rendszerben megjelölt email címére. Az
ezen bekezdés szerint megküldött elektronikus okirat iktatásra kerül.
4. § [A vizsgáztatás szabályai]
(1)
A számonkérés főszabály szerint online történik. Kivétel azon képzések esetén, melyek a
felsőoktatásért felelős miniszter miniszteri engedélyével jelenléti oktatás keretében zajlanak. Minden ilyen
kurzus esetében minden adott hallgató és oktató értesítésre kerül az adott képzésért felelős intézet részéről.
Elméleti kurzusokhoz kapcsolódó (gyakorlati jegy vagy kollokvium), továbbá írásbeli vizsga kizárólag
távolléti formában szervezhető.
(2)

Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra kötelesek érkezni.

(3)
A gyakorlati foglalkozásokhoz kapcsolódó, gyakorlati tevékenységelemet vagy készséget is mérő
vizsgák esetében lehetőség van jelenléti szóbeli vizsgáztatásra abban az esetben, amennyiben a képzés
szerepel a fenntartó által jelenléti módon is folytatható képzések listájában, továbbá az adott kurzus esetében
történt jelenléti oktatás a szemeszter során.
(4)
Távolléti írásbeli vizsgák lebonyolításához javasolt a kari e-tesztrendszer, a TEAMS-en keresztül
közzétett Forms űrlap vagy a Moodle tesztrendszerének használata. A kari e-teszt rendszerhez a Kar
Informatikai Csoportja támogatást is nyújt. Ezeken a rendszereken kívül, az oktatói szabadság érvényesítése
érdekében, a kurzus oktatójának (vagy oktatóinak egybehangzó) döntése alapján más rendszer is
alkalmazható, mely esetben a következő feltételeknek szükséges maradéktalanul megfelelni:
- A hallgatók ismerjék (vagy vizsga előtt ismerhessék meg) a tesztrendszer működését, mely nem lehet
aránytalanul bonyolult, a vizsgadolgozat zavartalan kitöltését maradéktalanul biztosítani nem képes.
- Az alkalmazott rendszer legyen alkalmas a dolgozatok archiválására, jogorvoslati megkeresés esetén
visszakereshetőségre, továbbá biztosítható legyen a hallgató részére a betekintési jog gyakorlása.
(5)
Távolléti szóbeli vizsgák lebonyolításához kizárólag a Microsoft Teams rendszer használható oly
módon, hogy biztosítva legyen a feleletek hallgatói kontrollja, vagyis további egy hallgató bekapcsolása a
vizsgáztatásba. A járványügyi veszélyhelyzetben a vizsgák nyilvánosság ezen túlmenően nem biztosítható.
(6)

A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.

(7)
Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes
szellőztetését. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális
helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid 7 hatású fertőtlenítőszerrel kell
takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és
egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

(8)
A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók
figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell
hívni.
(9)
Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben lehet tartani és egyszerre maximum két hallgató
tartózkodhat bent a számonkérést vezetőn, illetve bizottság előtti vizsga esetén a bizottsági tagokon kívül.
Szóbeli beszámoló esetén a maszk viselése kötelező minden résztvevőnek.
(11)
Az írásbeli vizsgák során írt vizsgadolgozatokat a begyűjtést követő 24 óra elteltével (pihentetési
idő) jogosultak az oktatók megkezdeni kijavítani.
(12)
Szakmai gyakorlaton, amennyiben a gyakorlat teljesítéséhez, az adott gyakorlati elem kivitelezéséhez
elengedhetetlen, kizárólag az adott gyakorlat elvégzésének idejéig levehető a maszk. Lehetőség szerint a 1,5
méteres védőtávolságot ebben az esetben is be kell tartani.
(13) Szigorlatok esetében jelenléti vizsga szervezhető, amennyiben a képzés szerepel a fenntartó által jelenléti
módon is folytatható képzések listájában. A hallgató részére a kijárási szabályok betarthatósága érdekében a
vizsga szervezéséért felelő tanszék vagy intézet meghirdetheti a vizsgát oly módon, hogy a hallgató a képzése
helyszínén vagy a pécsi székhelyen jelenik meg vizsgát tenni. Amennyiben nem a vizsgabizottság összeülési
helyszínén, hanem másik telephelyről tesz távolléti vizsgát a hallgató, az érintett képzési központ
gondoskodik a vizsga zavartalan lebonyolítása érdekén, a vizsga tisztaságát biztosító felügyelő oktató(k)
jelenlétéről. A felkészülési időt követően a vizsgázó a Microsoft Teams felületről bejelentkezve kezdi meg
feleltét a vizsgabizottság becsatlakozását követően, itt válaszolja meg a vizsgabizottság tagjainak feltett
kérdéseit is. A vizsga menete és lebonyolítása másban nem tér el a hagyományos körülmények között
szervezett szigorlatétól.
4. § [Tantermek látogatása, tanórák megtartása]
(1)
Az Egészségtudományi Karon a járványügyi helyzetben a jelenléti oktatás megszűnt, az oktatást
digitális oktatás keretei között kell folytatni, ettől eltérni a felsőoktatásért felelős miniszter miniszteri
engedélyével lehet, amelyről a képzésért felelős intézet értesíti a hallgatókat.
(2)
Az online tanórákat az adott oktató jogosult megtartani az otthonában is, de kizárólag abban az
esetben amennyiben a kinevezésében megjelölt szokásos munkavégzési helyén a járvány miatt
megnövekedett terem- és irodahasználat miatt erre nem lenne a tanóra megtartásához szükséges, megfelelő
körülmények között lehetősége. Az oktatónak otthoni tanóra tartása esetén a jelenléti íven az OTM
(otthonról történő munkavégzés) jelölést kell alkalmaznia és a kinevezése szerinti szokásos munkavégzési
helyétől az otthonába és onnan a visszautazás időtartamáig és az online tanóra hossza tartamáig maradhat
igazoltan távol.
(3)
A tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos zavartalan kapcsolattartás érdekében a hallgató köteles
ellenőrizni, hogy a tanulmányi rendszerben megadott email címe helyesen szerepel-e és a postafiók alkalmase levélfogadásra. A tanulmányi rendszerben szereplő email cím módosításának szükségessége esetén, igényét
haladéktalanul köteles jelezni a Tanulmányi Osztály felé.

5. § [Területi, demonstrációs termi, és szakmai gyakorlat]
(1)
A digitális oktatás időszakának fennállása alatt – a gyakorlati képzést biztosító intézmény, szerv,
szervezet jóváhagyásával – a szakmai (tantermi és területi) gyakorlat elektronikus úton, infokommunikációs
eszközök igénybevételével teljesíthető, akár teljes egészére, akár a gyakorlat egyes elemeire, részeire
vonatkozóan is. Ez alól kivétel a felsőoktatásért felelős miniszter miniszteri engedélyével tartott személyes
területi gyakorlat, amelyről a képzésért felelős intézet értesíti a hallgatókat.
(2)
A Klinikai Központban sajátos óvintézkedések betartása szükséges, ezért a klinikai gyakorlaton
résztvevő valamennyi hallgató/tanuló számára  függetlenül az állampolgárságtól  kötelező előírás a
gyakorlat megkezdésének előfeltételeként, valamint a gyakorlat ideje alatt a Klinikai Központ mindenkor
aktuális eljárásrendjének megfelelő további feltételek megléte és azok hitelt érdemlő igazolása, a speciális
magtartási szabályok és higiénés előírások betartása a Klinikai Központ elnöke által előírtak szerint.
6. § [Egyéb rendelkezések]
(1)
Minden, a jelen utasításban nem szabályozott kérdésben az egyéb, hatályos szabályzatok az
irányadóak rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti
intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasításra.

Prof. dr. Ács Pongrác
Egyetemi tanár,
dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes

