5/2020. (IV.08.) számú dékáni utasítás
a távolléti vizsgáztatás és szakdolgozat védés speciális szabályairól,
a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt vészhelyzetben
A Kormánynak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében hozott intézkedéseivel összhangban,
figyelemmel a vészhelyzeti PTE-TVSZ, valamint a PTE Operatív Stáb rendelkezéseire, abból
a célból, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ne okozzon aránytalan késedelmet vagy
nehézséget hallgatóink ismereteik ellenőrzésére, a 2019/2020-as tanév II. szemeszterére
vonatkozóan az alábbi utasítást adom ki:
1.§ (1) Az utasítás hatálya kiterjed az ÁJK valamennyi – graduális, posztgraduális - szakjára.
(2) A távolléti vizsga célja a korábban megszerzett ismeretek ellenőrzése, számonkérése. A
távolléti vizsga során alkalmazott módszerek, eszközök ezt a célt szolgálják.
2.§ (1) Jelen utasítás hatálybalépésétől a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követő
napig, de legkésőbb 2020. június 17-ig a Karon – a PTE-TVSZ 11. fejezetében és 12.
fejezetében rögzített egyéb rendelkezések megtartása mellett – a vizsgáztatás távolléti írásbeli
vagy távolléti szóbeli vizsga formájában valósul meg, az Egyetemi támogatott felületek (így
különösen Microsoft Teams, Unipoll), valamint módok (így különösen szóbeli vizsgák esetén
videóhívás, írásbeli vizsgák esetén Unipoll tesztek) alkalmazásával.
(2) A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatók 2020. április
hó 14. napjától 2020. év június hó 17. napjáig, míg az ilyen engedéllyel nem rendelkező
hallgatók a vizsgaidőszakban (2020. május 11-e és 2020. június 17-e között) vizsgáznak
távolléti írásbeli vagy távolléti szóbeli vizsgáztatás keretében.
(3) Ha a járványügyi vészhelyzetben hozott intézkedések visszavonásra kerülnek, a Kar
biztosítja a hallgatók számára a „hagyományos” szóbeli és írásbeli vizsgázás lehetőségét.
3.§ (1) A járványügyi vészhelyzet előtt teljesített félévközi számonkérés (zárthelyi dolgozat)
eredményét az ismeretek ellenőrzésekor figyelembe kell venni.
(2) A távolléti írásbeli számonkérés írásbeli tesztvizsgával, távolléti írásbeli dolgozattal,
illetve önálló munkával készített feladatteljesítéssel is megvalósulhat. Egyszerű telefonos
beszélgetés, üzenetváltás (sms) a távolléti vizsgáztatás céljára nem használható.
4. § (1) A távolléti szóbeli vizsgára bejelentkezett hallgatónak rendelkeznie kell a Microsoft
Teams alkalmazást futtatni képes, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai
eszközzel (személyi számítógép, okoseszköz), szélessávú internet elérhetőséggel,
mikrofonnal, és személyazonosságot igazoló okmány beolvasására is alkalmas, mozgatható
kamerával. A bejelentkezéssel és lebonyolítással, valamint az eszközök használatával
kapcsolatos információkat a Tanulmányi Osztály tájékoztatói tartalmazzák.
(2) A hallgató távolléti szóbeli vizsgája a Microsoft Teams felületen valósul meg. A hallgató a
vizsga napján bejelentkezik a Microsoft Teams felületre és a vizsga kezdetétől rendelkezésre
áll mindaddig, amíg a vizsgáztató az online vizsgára be nem hívja.

(3) A vizsgáztató adott tantárgy teams-es csoportjából választja ki és hívja fel a hallgatót
vizsga céljából, vagy (pl. vizsgakurzusra jelentkezettek esetében) a Teams keresőjét
használva, név és/vagy a vizsgalapon található neptun azonosító (esetleg: ehakód@tr.pte.hu)
alapján keresi meg és hívja fel a hallgatót.
(4) A PTE-TVSZ 51. § (1) bekezdésben foglalt szabályokat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a távolléti szóbeli vizsgák nem nyilvánosak, azokon hang és képfelvétel
készítése, továbbá a vizsgák rögzítése, kizárólag az azon részt vevő személyek kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges.
(5) Távolléti szóbeli vizsgák során el lehet térni a PTE-TVSZ 51.§ (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésektől.
5. § (1) A távolléti szóbeli vizsga alapkövetelménye a hallgató és vizsgáztató közötti egyidejű
hang-és képi kapcsolat. A vizsga kezdetét megelőzően a vizsgáztató köteles gondoskodni a
vizsgázó személyazonosságának ellenőrzéséről olyan okmánya bemutatásával, amely a
személyazonosításra alkalmas (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély,
diákigazolvány).
(2) A hallgató a vizsga elején vagy akár annak során bármikor kötelezhető a környezete
bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, az oktató jogosult a
hallgató vizsgáját megszakítani.
(3) A hallgató a távolléti szóbeli vizsga során tételhúzás nélkül, ún. "szabad beszélgetés"
keretében ad számot tudásáról. Ennek során az előre kiadott „tételek”, mint témakörök alapján
kap kérdéseket az adott témakörből, amelyek megválaszolására rövid felkészülési idővel kerül
sor.
(4) Amennyiben a távolléti szóbeli vizsgán, bármely okból, 10 másodpercnél hosszabb időre
megszakad a kapcsolat, annak helyreállítása után a hallgató a vizsgát csak egy másik
témakörből folytathatja.
(5) Amennyiben a vizsga teljesítése technikai akadály miatt válik lehetetlenné, a vizsgát az
akadályt követően későbbi időpontban kell biztosítani. A kapcsolat létrehozását mind az
oktatónak, mind a hallgatónak meg kell kísérelnie az általános együttműködési kötelezettség
körében történő (bármely eszköz igénybevételével lefolytatott) egyeztetés során.
(6) A távolléti szóbeli vizsga a kérdés föltételével tekintendő megkezdettnek, ezután a
hallgató teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell, ezt közölni kell a vizsga végén a
hallgatóval.
(7) A vizsgáztató gondoskodik az érdemjegy Neptunban történő rögzítéséről.
6. § Szakdolgozat védésére kizárólag jelen utasítás szerinti távolléti szóbeli vizsgáztatásra
vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kerülhet sor.
7. § (1) Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba. Az utasítás az egészségügyi
veszélyhelyzet megszüntetésével – külön intézkedés nélkül - hatályát veszti.

(2) Jelen utasítás hatályba lépésével a távvizsgáztatásról rendelkező 2/2020. (III. 16.) számú
dékáni utasítás hatályát veszti.
(3) Jelen utasítást a Kormány rendeletei, valamint a PTE Szenátusának, illetve az Operatív
Stáb döntései külön intézkedés nélkül módosítják.
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Dr. Fábián Adrián s.k.
dékán

