
Tisztelt Hallgatók!  

 

Az egészségügyi helyzetre tekintettel és figyelemmel arra, hogy a hallgatók egy részének a jelenlegi 

helyzetben fokozott tehertétel lenne a Debrecenbe történő utazás vagy az itt tartózkodás, a dékáni vezetés 

döntése szerint a BTK-n a 2020/2021-es tanév őszi félévének vizsgaidőszaka online, távolléti formában 

valósítandó meg. Az online, távolléti vizsgáztatás minden vizsgára vonatkozik, beleértve a záróvizsgákat 

és zárószigorlatokat is. A döntés az egész vizsgaidőszakra, vagyis 2021. január 29-ig hatályos, amennyiben 

a későbbiekben jogszabály vagy egyetemi rendelkezés ezzel ellentétes szabályozást nem léptet hatályba.  

 

Az online, távolléti vizsgáztatás kari tanács által elfogadott keretszabályai az alábbiak:  

Az online írásbeli vizsga/vizsgarész elsősorban az egyetemi elektronikus rendszer (elearning) 

alkalmazásával valósítható meg.  

Az online szóbeli vizsga/vizsgarész kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas eszközök útján valósítható 

meg.  

Online szóbeli vizsga/vizsgarész esetében a hallgató számára előzetesen (a vizsga megkezdése előtt, vagy 

a vizsgára jelentkezéskor) és dokumentáltan tájékoztatást kell nyújtani személyes adatai kezeléséről. A 

szóbeli vizsga megkezdésekor a vizsgáztató köteles tájékoztatni a hallgatót, hogy a hatályos adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően a vizsgáról kép- és hangfelvétel készülhet, figyelemmel arra, hogy a vizsgáztatás 

során e-learning vagy más elektronikus rendszer alkalmazásakor a rendszerben tárolt hallgatói 

teljesítményre vonatkozó dokumentum, adat az ellenőrzés alapja.  

A tételek kiosztásának módszerét az oktatónak legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdését megelőző napon és 

dokumentáltan a vizsgázók tudomására kell hoznia.  

Az elektronikus kép- és hangtovábbítással zajló szóbeli vizsgákon/vizsgarészeken a hallgatók számára 

biztosítható felkészülési időről, annak mértékéről a vizsgáztató dönt. A felkészülési idő mértékét, illetve 

esetlegesen azt a tényt, hogy nincs felkészülési idő, legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdését megelőző 

napon közölni kell a vizsgázóval. Amennyiben a vizsgázó számára nem áll rendelkezésre felkészülési idő, 

biztosítani kell számára egy új tétel, a vizsga egyszeri újrakezdésének a lehetőségét.  

Amennyiben a vizsga technikai okokból félbeszakad, de a kép- és hangkapcsolat a vizsgára nyitva álló 

időtartamon belül újra helyreáll, akkor a vizsga új tétellel vagy új kérdéssel folytatható.  

Amennyiben a vizsga technikai okokból nem valósul meg vagy félbeszakad akként, hogy a kép- és 

hangkapcsolat a vizsgára nyitva álló időtartamon belül nem áll helyre, akkor a vizsgázónak lehetősége van 

tantárgyanként/kurzusonként egy alkalommal új vizsgalehetőséget kérni az adott vizsgaidőszakon belül. 

Az ismételt vizsgalehetőség nem számít bele a hallgató számára megengedett vizsgaalkalmak számába. Az 

ismételt vizsgaalkalom a hallgató vizsgaalkalmainak számába beszámít, amennyiben az ismételt 

vizsgalehetőség technikai okokból megint meghiúsul.  

Fenti szabályok alkalmazandók a záróvizsgák online, elektronikus formában történő lebonyolításakor is.  

 

Üdvözlettel,  

Takács Levente  

oktatási dékánhelyettes 


