
9/2020. sz. dékáni utasítás 
az online oktatás és számonkérés lebonyolításáról, a 2020/20201 tanév őszi szemeszterében, a 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán 

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar ( továbbiakban: 

Kar) vezetése elkötelezett az Egyetem polgárai élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának 

védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a koronavírus világjárvány tovább 

terjedésének megelőzése érdekében, ezért a 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendeletben kihirdetett 

veszélyhelyzet kihirdetésre való tekintettel, és a Miniszterelnök 2020. november 9-i bejelentése 

alapján, az online oktatás kapcsán a következő speciális rendelkezéseket vezetem be: 

 

I. Az utasítás hatálya 

1. § Az utasítás hatálya kiterjed: 

a) a Kar oktatóira, tudományos kutatóira, hallgatói jogviszonyban álló hallgatóira, és 

közalkalmazottaira, valamint az oktatásban, tudományos kutatásban, továbbá a Kar 

feladatainak megvalósításában részt vevő foglalkoztatottakra; 

b) a Kar teljes területére, minden képzési helyszínen; 

c) a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére. 

 

II. Oktatással kapcsolatos rendelkezések 

 

2. § (1) Az utasítás hatályba lépését követően, a 2020/2021 tanév őszi szemeszterének minden 

kurzusát, - a Neptun Tanulmányi Rendszerben közzétett, és az órarendben megtalálható időbeosztás 

szerint, -  online oktatás keretében kell megtartani. 

 

(2) Az online órák megtartásához a Microsoft Teams alkalmazás áll rendelkezésre. 

 

 

III. A számonkérés, beszámolás rendje 

 

3. § (1) A számonkérések 2020. december 23. napjáig kizárólag online formában kerülhetnek 

megtartásra.  

 

(2) Azon számonkérések, melyek személyes jelenlétet igényelnek – jelen álláspont szerint, és a 

fenntartó ellentétes döntéshozataláig – 2021. januári időpontokra tervezendők. Amennyiben a 

fenntartó az online oktatás meghosszabbításáról dönt, akkor a januári vizsgák is online kerülnek 

megtartásra. 

 

(3) Az online záróvizsga esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. sz. mellékletének vonatkozó 

szakaszai alkalmazandók, valamint a következő rendelkezésekkel egészül ki:  

Az online vizsga megkezdése előtt a hallgató személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi 

igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatása kötelező. A számonkérés során abban a helyiségben, 

ahol a hallgató tartózkodik, más nem lehet jelen, amiről a vizsgáztatónak lehetőség szerint meg kell 

győződnie. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, az oktató jogosult a hallgató vizsgáját 

megszakítani, és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni.  

 

 

(4) A záróvizsgák lebonyolítási rendjéről külön dékáni utasítás rendelkezik. 

  



    

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

4. § (1) Jelen utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba, és a 2020/2021-es tanév őszi szemeszter 

végéig érvényes. 

 

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével a 8/2020. számú Dékáni utasítás hatályát veszti. 

 

Szekszárd, 2020. november 9.     

Prof. Dr. Szécsi Gábor  

    dékán s.k. 


