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Dékáni Utasítás
A vizsgák lebonyolításának rendje a
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán
a 2020/2021 tanév őszi félévének vizsgaidőszakában

A fenntartó és a Debreceni Egyetem rendelkezései alapján a koronavírus járvány által okozott
rendkívüli körülményekre tekintettel a Természettudományi és Technológiai Karon (TTK) a
vizsgák lebonyolítására az alábbi intézkedések lépnek életbe:

Általános rendelkezések
1. A vizsgák lebonyolítása a hallgatók személyes jelenléte nélkül, online módon történik.
2. A fenntartó állásfoglalása alapján, személyes jelenléttel kizárólag akkor végezhető
vizsgáztatás, ha a számonkérésnek gyakorlati része van, amely laboratóriumi
infrastruktúra használatát igényli. A feltételnek megfelelő vizsgák lebonyolítása a
járványügyi előírások és a 2020. szeptember 14-én közzétett Dékáni utasítás
rendelkezéseinek szigorú betartásával történhet.
3. A záróvizsgák lebonyolítása külön került szabályozásra.
Az online vizsgák lebonyolításának szabályai
1. Az online vizsgák lebonyolítása történhet az eLearning rendszeren keresztül
írásban, vagy webinárium szoftverek használatával (BBB, Webex, MSTeams,
Skype, Zoom) szóban. A vizsgákon gondoskodni kell az adatkezelési szabályok
szigorú betartásáról. Az adatkezelési szabályok oktató vagy hallgató általi
megsértése büntetőjogi következményekkel járhat.
2. A webináriumos szóbeli vizsgákon a tételek, témakörök kiválasztása olyan módon
kell történjen, hogy az biztosítsa az esélyegyenlőséget. A tételek kiosztásának
módszerét az oktató a vizsgázók tudomására kell hozza legkésőbb a vizsgát
megelőzően két nappal.
3. Webináriumos szóbeli vizsgákon a hallgatók számára nincs felkészülési idő, a
feleletet a tételek megismerését követően el kell kezdeni. A felkészülési idő hiánya
miatt a vizsgát ajánlott rövid felvezető beszélgetéssel, könnyebb kérdésekkel
kezdeni.
4. A távolléti oktatás rendszerben lebonyolított vizsgáztatás esetén a vizsgák
Neptunban történő hirdetésére, az azokon történő hallgatói részvételre, a
vizsgaidőpont leadására, valamint a vizsgák ismétlési és javítási lehetőségeire, a
szokásos szabályok vonatkoznak.
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5. Amennyiben a vizsga technikai okokból félbeszakad, a vizsga az oktató döntése alapján
egy másik időpontban megismétlésre kerül, vagy a feltételek helyreállása esetén
folytatható. Amennyiben a vizsga ismételten meghiúsul technikai okokból, a
vizsgáztatást nem lebonyolíthatónak kell tekinteni és a következő pont szerinti eljárást
kell követni.
6. Amennyiben a hallgató tartózkodási helyén a webináriumos vizsga technikai feltételei
nem adottak, a hallgató kérésére a TTK Tanulmányi Osztálya a kar egyik épületében
lehetőséget biztosít a hallgató számára a szükséges infrastruktúrához történő
hozzáférésre és a vizsgán történő online részvételre, ha azt az aktuális járványhelyzet
megengedi. A hallgató tevékenysége a kar épületeiben csak a személyes érintkezésre és
higiéniára vonatkozó járványügyi szabályok szigorú betartása mellett történhet.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
(TVSz), valamint annak TTK kari melléklete az iránymutató.

A fenti rendelkezések visszavonásig érvényesek.

Debrecen, 2020. december 9.
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