
  
 

 

 

9/2020. sz. Dékáni utasítás 
a 2020/21. tanév őszi félév oktatásszervezési kérdéseiről 

 
 (2020. július 31. / Charaf Hassan) 

 
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) számára az 1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél 
alapján a 2020/21. tanév őszi félév oktatásának szervezésére vonatkozóan a következő kiegészítő 
szabályokat adom ki. 
 
1. Előzmények 

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 22-én felváltotta a járványügyi 
készültség. Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB), szem előtt tartva az egyetemi oktatás egyik 
lényegi elemét jelentő személyes jelenlét mellett történő ismeretátadást, amely a minőségi 
oktatás egyik fontos pillére, a 2020/2021. tanév őszi félévben a szükséges járványügyi és kiegészítő 
intézkedések mellett, minden képzési formában, minden kurzus esetében – amíg jogszabály vagy 
hatóság másképp nem rendelkezik – a jelenléti formában történő oktatást javasolja. A javaslat 
rendelkezéseit tartalmazza az 1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél. 
 
Fentiekkel összhangban az oktatás szervezésére vonatkozó egyetemi szabályzatok a következők: 

a) BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 
b) Az 1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél (körlevél) 

 
2. Az utasítás hatálya 

Jelen dékáni utasítás a VIK-en a 2020/21. tanév őszi félévére vonatkozik. Az utasítás az alábbi 
feltételekkel érvényes: 

a) A BME jelenléti oktatási üzemmódban működik. 
b) Magyarország területén nem lép életbe a járványügyi készültséggel összefüggésben olyan 

korlátozás, amely a jelen utasításban szereplő intézkedések valamelyikét megtiltaná. 
Az utasítás vonatkozik a megjelölt időszakban minden alap- és mesterképzésben, magyar és idegen 
nyelvű képzésben résztvevő hallgatóra, valamint az oktatásban (ide értve az ismeretátadás 
órarendileg ütemezett formáit és a teljesítményértékeléseket is) közreműködő oktatókra, 
doktoranduszokra és nem oktató alkalmazottakra. 
 

3. Hallgatók és oktatók jelenlétére vonatkozó szabályok 
a) A VIK hallgatói minden felvett magyar és német nyelvű kurzuson személyes jelenléttel vesznek 

részt. Kockázati csoportba tartozó, vagy ilyen személlyel egy háztartásban élő hallgató távolléti 
oktatásra vonatkozó kérelmet adhat be, ennek formája kezdvezményes tanulmányi rendre 
irányuló Neptun-kérvény. A kérvényt a félévre vonatkozóan az első oktatási hét végéig kell 
beadni. A kérelemhez mellékelni kell a kérést megalapozó orvosi vagy egyéb igazolásokat (pl. 
érvényes lakcímkártya, kollégiumi elhelyezés stb.). A kérelmet a Kari Tanulmányi Bizottság 
(KTB) bírálja el. Laborkurzus távolléti oktatás keretében nem végezhető, a KTB csak kivételes, 
szakmailag indokolt esetben ad erre engedélyt. 

b) A Magyarországon tartózkodó és az oktatásba személyesen bekapcsolódni tudó hallgatók  az 
angol nyelvű kurzusokon személyes jelenléttel vesznek részt. A külföldön tartózkodó és ezért 
az oktatásba személyesen bekapcsolódni nem tudó hallgatók számára távolléti oktatást kell 
biztosítani. Kockázati csoportba tartozó, vagy ilyen személlyel egy háztartásban élő 



  
 

 

 

(Magyarországon tartózkodó) hallgató távolléti oktatásra vonatkozó kérelmet adhat be a 3.a) 
pont szerint.  

c) A VIK tantárgyainak oktatói minden kurzust személyes jelenléttel tartanak meg. Amennyiben 
az oktató kockázati csoportba tartozik, vagy ilyen személlyel egy háztartásban él, és élni kíván 
a körlevélben meghatározott távolléti lehetőséggel, a kurzust tartó tanszék vezetője másik 
oktatót jelöl ki az adott kurzus személyes megtartására.  

d) A VIK tantárgyainak oktatói minden angol nyelvű kurzust személyes jelenléttel vagy távolléti 
formában tartanak meg. Amennyiben a 3.b) pont szerint egy angol nyelvű kurzuson kétféle 
oktatást is biztosítani kell, a KTB engedélyével kizárólag távolléti oktatás is tartható (lásd 4.b) 
pont). 
 

4. A tantárgyak meghirdetésére és a kurzusok megtartására vonatkozó szabályok 
a) Minden magyar és német nyelvű kurzust személyes jelenléttel, a meghirdetett órarendi 

időpontban kell megtartani. 
b) Minden angol nyelvű kurzust személyes jelenléttel vagy távolléti formában, a meghirdetett 

órarendi időpontban kell megtartani. Amennyiben a 3.b) pont alapján egy angol nyelvű 
kurzuson kétféle oktatást is biztosítani kell, a KTB engedélyével kizárólag távolléti oktatás is 
tartható. A kizárólagos távolléti oktatásra vonatkozó kérést a negyedik oktatási hét végéig kell 
az oktatási dékánhelyettesnek benyújtani. 

c) A hallgatók önálló munkájához tartozó konzultációk a témavezető (konzulens) döntése alapján 
távolléti formában is történhetnek, de a tantárgy beszámolóit – a kedvezményes tanulmányi 
renddel rendelkező hallgatók kivételével – személyesen kell teljesíteni. 

d) Az alapképzések mintatantervének első félévében szereplő tantárgyak előadásait legfeljebb 
200 fős kurzusokban kell megtartani. Minden kurzus számára külön tantermet biztosítunk. A 
tanszékek 2020. augusztus 19-ig ennek megfelelően módosítják a kurzuskínálatot, szükség 
esetén további kurzusokat írnak ki. 

e) Az alapképzések mintatantervének második vagy magasabb sorszámú félévében szereplő 
tantárgyak, továbbá a mesterképzések tantárgyainak előadásait úgy kell megtartani, hogy egy 
tanteremben legfeljebb 200 fő foglalhat helyet. A kurzus további hallgatói az előadások 
anyagát elektronikus vagy írásos segédanyagok segítségével sajátítják el. A hallgatók a VIK 
tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszere (Moodle) segítségével regisztrálnak a 
jelenléti előadásra. 

f) A szabadon választható tantárgykínálatot a helyzetnek megfelelően aktualizálni kell. A 
szabadon választható tantárgyak legfeljebb 200 fős létszámkorláttal hirdethetők meg. A 
tanszékek 2020. augusztus 10-ig megküldik az oktatási dékánhelyettesnek azon szabadon 
választható tantárgyaik listáját, amelyek 2020/21. őszre vonatkozó meghirdetését 
visszavonják. A szabadon választható tantárgyak akkreditációjának vizsgálatakor a 
későbbiekben ezt a félévet figyelmen kívül hagyjuk. Korábban nem meghirdetett szabadon 
választható tantárgy nem hirdethető meg. 

 
5. Szakdolgozat-készítés és diplomatervezés, záróvizsgák lebonyolítása 

A szakdolgozatokat és diplomaterveket a szokásos ütemezés szerint kell elkészíteni.  A 
feladatkiírásokat úgy kell elkészíteni, illetve a munkát úgy kell szervezni, hogy a dolgozat távolléti 
oktatásra való áttérés esetén is beadható és megvédhető legyen. A záróvizsgák lebonyolítása a 
szokásos rend szerint történik. 
 
 

6. Járványügyi intézkedések 



  
 

 

 

a) A jelenléti oktatás során a zárt terekben (különösen az előadókban, gyakorlati tantermekben 
és a laboratóriumokban), ahol a legalább 1,5 m-es távolságtartás nem lehetséges, az orrot és 
szájat eltakaró maszk viselése kötelező. Maszkról, annak tisztántartásáról vagy cseréjéről 
minden hallgatónak és oktatónak magának kell gondoskodnia.  

b) A járványügyi előírások be nem tartása esetén az oktatók a hallgatót a jelenléti foglalkozásról 
kizárják, a jelenléthez kötött teljesítményértékelésen nem vehetnek részt. 

 
7. Áttérés távolléti oktatásra 

a) Amennyiben a járványügyi helyzet megköveteli és/vagy jogszabály vagy hatóság előírja, 
minden kurzust távolléti formában kell megtartani. Minden kurzust úgy kell előkészíteni, hogy 
az oktatás ebben az esetben is késedelem nélkül, távolléti oktatási módszerekkel folytatható 
legyen. 

b) A távoktatás lebonyolítására, különösen az ismeretátadás és a teljesítményértékelések 
megvalósítására vonatkozóan a VIK követi az egyetemi szabályozást, szükség esetén kiegészítő 
szabályokat fogalmaz meg. 

 

Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
 
 

Dr. Charaf Hassan 
dékán s.k. 


