
5/2020. számú Rektori körlevél 

A járványhelyzettel kapcsolatos kormányzati intézkedések végrehajtásához az alábbi eljárást 

kell követni: 

1, A diplomák nyelvvizsga nélküli kiadására vonatkozóan a Tanulmányi Osztály vezetőjének 

eljárásrendjét kell követni, melyet a kollégák megkaptak.  Az érintett, volt hallgatók 

tájékoztatása a honlapon, Facebook-on, Alumni listán kívül személyes tájékoztatással (e-

mail, telefon) is megtörtént és folyamatosan zajlik. Az ugrásszerűen  megnövekedett 

feladatok ellátása miatt több kollégánál az otthoni munkavégzés, illetve a könnyített 

munkarend visszavonásra kerül a szervezeti egység vezetőjének utasítása alapján. Az 

említett feladatok határidőre történő elvégzéséhez szükség esetén más egységekről is 

berendelhetők kollégák. 

2, Az egyes kurzusok aláírását, gyakorlati jegyét a szorgalmi időszak végére, a vizsgajegyeket 

az eredeti vizsgaidőszak végére minden oktatónak biztosítania kell. Különösen ügyeljünk a 

záróvizsgázók jegyeinek időben történő beírására. A határidőktől eltérni csak indokolt 

esetben a Tanulmányi Rektorhelyettes engedélyével lehet. A számonkérések is elektronikus 

úton történjenek, a hallgatók személyes jelenléte továbbra sem megengedett. Főleg a 

levelezős hallgatók egyéb, megnövekedett leterheltségét is (munka, gyerek, háztartás) 

figyelembe véve, ajánlott az írásbeli munkák preferálása.  

3, A záróvizsgákkal kapcsolatban, az előírásokat és a szakfelelősök javaslatait figyelembe 

vevően elkészült a Tanulmányi Rektorhelyettes utasítása, melynek betartása kötelező 

minden érintett számára. Az érintett kollégák ezt e-mailen megkapják.  

4, A zárófoglalkozások, zárótanítások lebonyolítását a szakfelelősök hathatós segítségével 

sikerült megoldanunk, így emiatt sem lesz csúszás. 

5, Az oktatók belépése az épületekbe kerülendő, de továbbra sem tiltott, szükség esetén a 

főiskola infrastruktúráját az oktatás érdekében használhatják, az informatikus kollégák 

minden segítséget megadnak. Kérem annak figyelembevételét, hogy az M épületben 

felújítási munkálatok zajlanak, így nem mindig megoldható az épület termeinek, szobáinak 

használata. Az egészségbiztonsági előírások betartása kötelező. 

6, Várhatóan a két kollégiumunkat a kórház, illetve a katasztrófavédelem részére átadjuk 

használatra, kérem a helyzet megértését, tolerálását mindenkitől. 

7, Az elmaradt rendezvényeinkkel kapcsolatban kérem a szervezőket, hogy jelezzék a Rektori 

Hivatal felé május 4-ig, hogy igénylik-e mindenképpen az őszi-téli időszakban a megtartását, 

a tervezett időponttal együtt. Mindig sok rendezvényünk van, két félév rendezvényeit egy 

félévben nem fogjuk tudni megtartani, ezért kérem, amelyiknél elfogadható a rendezvény 

törlése, ezt a megoldást válasszuk. Természetesen a pályázathoz kötött rendezvények 



elsőbbséget élveznek. A hallgatói részvételre a rendezvényeknél ne számítsunk, képtelenség 

lesz minden rendezvényen részt venniük. 

8, Az idei felsőoktatási jelentkezési adatok országosan mély rekordot döntöttek, sajnálatosan 

ez a mi főiskolánkon is nehéz helyzetet eredményez. Több javaslatot tettünk, pl. pótfelvételi, 

FSZ képzés kapcsán, de intézményen belüli megoldásokat is keresve, új szak(ok) létesítését, 

indítását kezdeményeztük. A szakfelelősök megkapták a jelentkezési adatokat, kérek 

mindenkit, hogy nagyon erős pótfelvételis kampányra számítson, az erre vonatkozó ötleteket 

szívesen fogadjuk. A következő félév tervezésénél a főállású kollégákra építsünk, az óraadók 

mellőzését kérem minden szinten.  

9, A pedagógus szakok felvételijéhez kapcsolódó alkalmassági vizsgák (nyelvi alkalmasságik 

is) elmaradnak, a jelentkezők egy nyilatkozattal tudják ezt kiváltani. A nyilatkozatok a 

honlapról letölthetőek. 

10, A mesterszakoknál a felvételi beszélgetést is elektronikus, főleg írásbeli feladat váltja ki, a 

szakfelelősök által megadott formában. Erről a tájékoztatók a honlapon szintén elérhetőek. 

A koronavírus miatt kiürültek a főiskola épületei. 

A hallgatók otthon tanulnak, készülnek a vizsgákra. A kollégák közül is sokan online végzik 

munkájukat. De az élet nem áll meg, a természet megmutatja tavaszi csodáit.  

A Központi épület udvarán készült képpel kívánok további kitartást, jó egészséget! 

 



 


