Dékáni rendelkezések a félévvel kapcsolatban
Tisztelt Hallgatók!
Mind az oktatók, mind Önök nehéz félév elé néznek, amennyiben nem változik kedvezőbbre a
jelenlegi járványügyi helyzet. Azért, hogy a jelenléti oktatás zavartalanságát biztosíthassuk,
valamint azért, hogy mindannyiunk egészségbiztonsága a lehető legkevesebb kockázatnak
legyen kitéve, dékán úr intézkedést bocsátott ki, melynek Önökre is kötelezően vonatkozó
pontjai a következők:
1) Az oktatás az őszi félévben minden kurzust illetően jelenléti oktatással indul és folytatódik
további intézkedésig.
2) Nyomatékosan kérem, hogy a BTK hivatali és oktatói irodáit, tantermeit és egyéb helyiségeit,
továbbá rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem
mutató személy látogassa. (A megbetegedés jellemző tünetei: köhögés, nehézlégzés, légszomj,
láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.)
A saját és a közösség védelme érdekében mind a hallgatóknak, mind a kari dolgozóknak
kötelező az általános maszkviselés: A hallgatóknak a tantermekben, oktatói szobákban,
irodákban és könyvtári helyiségekben, a főépület folyosóin és kerengőiben történő tartózkodás
teljes időtartama alatt orrot és szájat takaró maszk viselése kötelező. A maszkviselet
megtagadása a tanóráról való kizárást vonhatja maga után, ami igazolatlan hiányzásnak
minősül.
3) A Főépület XIV, XV, XII, XI, X, III, II és Auditorium Maximum termekben tartott
tanóráknál a teremben az első padsort üresen kell tartani. Más termek esetében a hallgatói
létszám függvényében törekedni kell arra, hogy az oktató és hallgatók között legalább 1,5 m
védőtávolság biztosítható legyen.
4) A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a
tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. A
beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget
hallgatói kérésre továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági
szabályok betartására.
5) A TVSz kari kiegészítés 8. § (2) bekezdésben rögzített hallgatói hiányzások mértéke a
koronavírus megbetegedés tüneteit (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás,
izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar) mutató hallgató
esetében orvosi igazolással meghaladható, de a gyakorlati jegy megszerzéséhez nem lépheti túl
a jelenléti oktatás alkalmainak/időtartamának felét. Az ilyen tüneteket mutató hallgató nem
léphet a BTK tantermeibe, irodáiba, oktatói szobáiba, hivatali vagy egyéb helyiségeibe.

6) Kérem, figyeljünk arra is, hogy a tantermek előtt és az épület egyéb részeiben (folyosók,
kerengő stb.) csoportos vagy tömeges várakozás ne alakuljon ki.
A dékáni intézkedésen túlmenően tisztelettel kérem Önöket az alábbiakra is:
Kérem, a járványhelyzetre való tekintettel a következő hetekben tartózkodjanak a szükségtelen
külföldi utaktól.
Kérem, hogy minden, a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos egyetemi szabályozást,
korlátozást és ajánlást szigorúan tartsanak be, azok megsértése komoly következményekkel
járhat.
Kérem, hogy minden kérdésük, panaszuk, észrevételük esetén részesítsék előnyben az
elektronikus kommunikációt.
Együttműködésük sokat segíthet abban, hogy a járvány terjedését mérsékeljük, egymás
egészségét megóvjuk és az oktatás jelenléti formáját fenntartsuk, amíg lehetséges.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal
takacs.levente@arts.unideb.hu címen.
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