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Dékáni Utasítás
a távolléti oktatás bevezetéséről és működtetéséről
a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán

A fenntartó és a Debreceni Egyetem rendelkezései alapján a koronavírus járvány által okozott
rendkívüli körülményekre tekintettel a Természettudományi és Technológiai Karon (TTK)
2020. november 11. szerdától kezdődően 30 napos időtartamra távolléti oktatás kerül
bevezetésre.
Egyeztetve a Kar intézeteivel és Hallgatói Önkormányzatával, a Természettudományi és
Technológiai Karon a távolléti oktatás működtetése során a nappali és levelező tagozatos,
magyar és angol nyelvű képzésekre vonatkozóan 2020. november 11-től az alábbi intézkedések
lépnek életbe:
Oktatásszervezésre vonatkozó rendelkezések
A november 11-től kezdődő 30 napos időszakban a TTK teljes oktatási tevékenysége távolléti
oktatásként kerül végrehajtásra online módon, az interneten keresztül, az egyetemi elearning
rendszerek használatával. Mivel a távolléti oktatás időszakában a kollégiumok működése
felfüggesztésre kerül, a hallgatók személyes megjelenésével járó foglalkozások nem
tervezhetők.
A távolléti oktatás megvalósításához elearning rendszert (moodle) kell használni, amely
biztosítja az oktató-hallgató interaktív kapcsolatot, valamint könnyen kezelhető szoftveres
megoldásokat kínál tartalomszolgáltatásra, számonkérésre, és modern ismeretátadási
módszerek megvalósítására. Az elearning rendszer naplózza mind az oktatók, mind a hallgatók
aktivitását, ami felhasználható nyilvántartásra, a hallgatói részvétel követésére. Az elearning
kurzusok számos ponton összekapcsolhatók a neptun rendszerrel is, ami további előnyökkel
jár.
Azokat a gyakorlati foglalkozásokat, amelyek eszközhasználatot, laboratóriumi infrastruktúrát
igényelnek, szintén csak távolléti oktatási formában lehet teljesíteni. Ehhez szükséges, hogy a
kurzus elearning felületén a kísérleti demonstrációk videó formájában legyenek
megtekinthetők, majd a hallgatók mérési eredményeket kapjanak otthoni, számítógépes
feldolgozásra, amelynek eredményeiről egy dolgozatban számolnak be. A felkészülést
elektronikus tananyagokkal szükséges segíteni. Alternatív módszerek, otthoni mérést,
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megfigyelést lehetővé tevő infokommunikációs eszközök (okostelefon) és számítógépes
appletek használata is megengedett a gyakorlatok teljesítéséhez.
Személyes jelenlétet igénylő gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén a járványhelyzet
időtartamának kiszámíthatatlansága miatt, az oktató a szakfelelőssel, valamint az intézeti
oktatási felelőssel egyeztetve dönthet a tárgynak egy későbbi félévre történő átütemezéséről,
amennyiben az nem okozza a hallgató képzési idejének meghosszabbodását. A döntés
körültekintő tervezést követően hozható meg, amely kiterjed arra, hogy biztosítható-e a későbbi
félévben az órarendi elhelyezés és a laboratóriumi, gyakorlóhelyi, valamint az oktatói
kapacitás. Az érintett kurzusok a neptun rendszerben az oktató kérésére a szorgalmi időszak
végéig törlésre kerülnek, a hallgatóknak ugyanakkor nem kell ezért különeljárási díjat fizetni.
Ha további kurzusok épülnek egy átütemezett gyakorlatra, akkor a hallgató számára
engedélyezett az előfeltétel nélküli tárgyfelvétel.
A szakdolgozatukat, diplomamunkájukat, OTDK dolgozatukat készítő hallgatók, amennyiben
kutatómunkájuk laboratóriumi hátteret igényel, a témavezetőjükkel egyeztetve használhatják a
Kar kutatási infrastruktúráját a járványügyi előírások és a 2020. szeptember 14-én közzétett
Dékáni utasítás rendelkezéseinek betartásával.
Az oktatók november 13. péntek 12:00 óráig tájékoztassák a hallgatóikat arról, hogy az aktuális
rendelkezések alapján hogyan folytatják a kurzusuk oktatását, milyen technikai feltételeket
igényel az adott kurzushoz történő online kapcsolódás. Meg kell kérni a hallgatókat arra, hogy
az egyetemi rendszereken érkező üzeneteiket folyamatosan kísérjék figyelemmel.
A külföldi hallgatók esetében kiemelten fontos, hogy ne utazzanak haza, mert visszautazásuk
Magyarországra a járványügyi intézkedések miatt korlátozott lehet, így a féléves
kötelezettségeik teljesítése válhat kérdésessé. Az oktatók erre hívják fel a külföldi hallgatóik
figyelmét.

A távolléti oktatás működtetésére vonatkozó rendelkezések
A távolléti oktatás során a 2020/2021 tanév első félévének órarendje továbbra is érvényben
marad, a távolléti oktatás foglalkozásait az eredeti, tantermi időpontokban kell megtartani. Ez
jelenthet tényleges, interneten keresztül megvalósított óratartást, vagy konzultációt a korábban
kiadott tananyagról (jegyzet, ellenőrző kérdések, házifeladatok, …). Amennyiben megoldható,
javasolt az órák tényleges megtartása webinárium szoftverek segítségével.
A távolléti oktatással tartott kurzusokat minden egyes esetben elearning támogatással kell
ellátni. A kurzusok elearning oldalának meglétét az intézeti oktatási felelősök és szakfelelősök
az elearning adminisztrátorok segítségével ellenőrzik.
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Az angol nyelvű online kurzusok megtartását az elearning rendszerben az angol képzések
szakfelelősei, szakkoordinátorai ellenőrzik, és ennek megfelelően igazolják azt a félév végén a
kurzus teljesítési lapján. Óradíjat elszámolni csak a ténylegesen megtartott órák után lehetséges.
A távolléti oktatás keretében megvalósuló kurzusok esetén az óralátogatásra ugyanazok a
TVSZ-ben megfogalmazott szabályok vonatkoznak, mint a tantermi órák esetén. Az oktatóknak
lehetőségük van arra, hogy elearning eszközökkel (például ellenőrző kérdések
megválaszolásáért plusz pontok) motiválják a hallgatókat a részvételre.

A számonkérés rendje
A távolléti oktatás időszakában a félévközi számonkérések csak a hallgatók személyes
megjelenése nélkül, online módon szervezhetők elearning eszközök használatával.
A 2020/2021 tanév időbeosztása változatlan, azaz a végzős BSc hallgatók november 20-án, a
nem végzős hallgatók, valamint a végzős MSc hallgatók december 11-én fejezik be az őszi
szemesztert. A félévközi számonkéréseket ezen időkorlátok figyelembe vételével kell
ütemezni.
A félévközi számonkérések lebonyolítását dokumentálni kell, ezért ahol csak megoldható,
ajánlott az egyetemi elearning rendszer használata. Az elearning rendszerben lebonyolított
írásbeli dolgozatok, tesztek megőrzésére a TVSz-ben megfogalmazott szabályok érvényesek.
A végzős alapszakos hallgatók vizsgaidőszaka 2020. november 23-án kezdődik, így teljes
egészében a távolléti oktatás jelenleg elrendelt időszakába esik. Számukra a vizsgák
lebonyolítása elsődlegesen online módon történik. Amennyiben egy kurzus speciális jellemzői
miatt az ismeretellenőrzés minősége és biztonsága csak a hallgatók személyes megjelenésével
biztosítható, akkor a vizsga a hallgatók személyes részvételével is történhet a Kar épületeiben
a járványügyi előírások és a 2020. szeptember 14-én közzétett Dékáni utasítás rendelkezéseinek
betartásával.
A december 14-től kezdődő vizsgaidőszak vizsgáinak, valamint a záróvizsgák lebonyolításának
rendje később kerül kidolgozásra a járványhelyzet alakulásának függvényében.
A vizsgák és záróvizsgák lebonyolításának pontos szabályozását a TVSz ideiglenes kari
melléklete fogja tartalmazni, amely rövidesen közzétételre kerül.

Szakdolgozatok diplomamunkák leadása
A járványügyi veszélyhelyzet miatt szakdolgozatok és diplomamunkák leadását csak elektronikus
úton kell elvégezni. A dolgozatoknak a kar intézeteiben történő leadásához, az intézeti oktatási
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felelősök létre kell hozzanak egy elearning kurzust intézetenként és/vagy szakonként
Szakdolgozat/Diplomamunka néven, ahová a hallgatók feltöltik a dolgozatok pdf állományát. Ezt
követően az intézet (kijelölt oktató/ZVB titkár/ügyvivő-szakértő révén) gondoskodik a dolgozatok
bíráltatásáról, a bírálatoknak a hallgatókhoz és a záróvizsga bizottsághoz történő eljuttatásáról,
valamint ellenőrzi és elfogadja, hogy megfelelően töltötte-e fel a DEA-ba a hallgató a
szakdolgozatot/diplomamunkát. A nyomtatott dolgozatok leadására a távolléti oktatás időszakát
követően biztosít a kar lehetőséget.
A Nyilatkozatot a hallgató aláírva tölti fel a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerbe, ahol a
Tanulmányi Osztály által hozzárendelt témavezető véleményezi. A témavezető által jóváhagyott
nyilatkozathoz generálódik egy határozat, amit a hallgató fel tud tölteni a
szakdolgozathoz/diplomamunkához az intézeti elearning felületre együtt a szakdolgozattal,
diplomamunkával. A határozat kérvényazonosító számmal lesz ellátva.

A szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határideje a korábbiakhoz képest egy héttel
meghosszabbításra kerül. A leadási határidő november 20. péntek (BSc), december 18. (MSc),
december 4. (osztatlan tanár), ezt követően a szakdolgozatok és diplomamunkák leadása nem
fogadható el.
Szakdolgozatok, diplomamunkák titkosításához a kérelmeket a Neptun elektronikus
tanulmányi rendszerben kell feltölteni. A kérelmek témavezető általi elbírálása és a dékáni
jóváhagyás szintén a Neptun rendszeren keresztül történik. Ha titkosítási kérelem alapján nem
kerülhet feltöltésre a szakdolgozat, akkor a témavezető által elbírált és a dékáni jóváhagyást
követően generálódik egy határozat, amit a hallgató fel tud tölteni az intézeti eLearning
felületre.
A fenti rendelkezések visszavonásig érvényesek.

Debrecen, 2020. november 11.
Kun Ferenc
egyetemi tanár
dékán

