
12/2020. (IX. 07.) számú dékáni utasítás 

a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 

folytatott képzésnek az egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséről és 

lebonyolításáról, a 2020/2021-es tanév I. szemeszterében  

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara elkötelezett a minőségi felsőoktatás 

megvalósításában és a felsőoktatásban résztvevő személyek élet, egészség, személyi, vagyon-

és jogbiztonságának védelme iránt, és fokozott elővigyázatosságot tart szem előtt a 

koronavírus járvány tovább fejlődésének megelőzése érdekében. Ezért figyelemmel a 

járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett 

egészségügyi válsághelyzetre, valamint a fenntartó által kiadott ágazati ajánlásokra, 

összhangban a 14/2020. számú rektori és kancellári együttes utasításban foglaltakra, az alábbi 

utasítást adom ki: 

1.§ (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Kar minden közalkalmazott és külső oktatójára 

(továbbiakban: oktató), valamint a Karon igazgatási feladatokat ellátó dolgozókra 

(továbbiakban: nem oktató), valamint a 2020/2021-es tanévre bejelentkezett hallgatóira és 

korábbi hallgatóira (továbbiakban: hallgató). 

(2) Oktató, nem oktató és hallgató csak a COVID-19 okozta tünetektől mentes állapotban 

vehet részt az oktatásban, vagy látogathatja a Kar munkavégzésre és közösségi tevékenységre 

kijelölt helyeit. 

 

(3) A Kar épületeiben (zárt térben) mind az oktatási, mind az igazgatási, mind pedig a 

közösségi területeken, a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) viselése, a 

köhögési etikett betartása, illetve az arc felesleges érintésének elkerülése minden az épületen 

belül tartózkodó, vagy oda belépni szándékozó részére kötelező. 

 

(4) Tanulmányi ügyintézés során a maszk viselése kötelező és úgy kell az ügyintézést 

megszervezni, hogy a min. 1,5 méter védőtávolság – lehetőség szerint – tartható legyen. 

 

2.§ (1) A Karon a 2020/2021-es tanév őszi félévének szorgalmi időszakában – legkésőbb 

2020. október hó 23. napjáig – minden oktatási foglalkozást jelenléti, személyes 

közreműködéses formában kel lebonyolítani, ameddig a járványügyi helyzet erre lehetőséget 

biztosít, vagy a fenntartó másképpen nem rendelkezik.  

 

(2) 2020. október 23-től valamennyi oktatási foglalkozást, és a vizsgáztatást online, távolléti 

oktatás és vizsgáztatás keretében kell lebonyolítani. 

 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása alól kivételt képeznek az ERASMUS hallgatók és a 

szakirányú továbbképzésben résztvevők. Esetükben a dékán - a programvezető javaslata 

alapján - a meghirdetett kurzusok online megvalósítását is engedélyezheti.  

 

(4) A vizsgáztatás is jelenléti formában történik, de a hallgató kérelmére azt online 

vizsgáztatás keretében kell lebonyolítani az 5/2020.(IV.8.) számú dékáni utasításban írtak 

szerint. 

 

3. § (1) A jelenléti oktatási foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a terem kapacitását 

is figyelembe véve - lehetőség szerint - 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. 

 



(2) Maszk viselése kötelező a kurzusokon résztvevő hallgatók számára. 

 

(3) Az oktatónak a hallgatóktól a lehetőségekhez képest legalább 1,5 méteres védőtávolságot 

kell tartania. 

 

4.§ (1) A Kar hallgatói a 2020/2021-es tanév I. félévének szorgalmi időszakában mentesülnek 

az órák látogatásának kötelezettsége alól. 

 

(2) Az oktatási foglalkozásokat – akár jelenléti, akár online – órarendi idejükben kell 

megtartani. 

 

(3) Az oktatók a nagyelőadásokat az előadókban (Molnár Kálmán, Óriás, Holub, Faluhelyi, 

Irk) elhelyezett technikai eszközök segítségével, a Microsoft Office Teams-en keresztül 

közvetítik. 

 

(4) A gyakorlatok, választható tárgyak, nyelvórák online megvalósítása tantermeken kívül 

történik 

 

5. § (1) A személyes jelenlétben megtartott számonkérés esetén a hallgatóknak előzetesen 

egyeztetett, ütemezett időpontra kell érkezniük. 

 

(2) A személyes számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem 

tartható, maszk viselése a hallgató és az oktató számára is kötelező, amennyiben a 1,5 méteres 

védőtávolság tartható, abban az esetben a maszk viselése a hallgató és az oktató számára is 

ajánlott.  

 

(3) A személyes jelenlétben megtartott számonkérést csak jól szellőztethető teremben szabad 

megtartani és az oktatón/oktatókon kívül egyszerre legfeljebb két hallgató tartózkodhat benn a 

teremben. Maszk és kesztyű használata a vizsgára való várakozás és felkészülés alatt ajánlott. 

 

(4) A távolléti vizsgáztatásra és szakdolgozatvédésre az 5/2020.(IV.8.) számú dékáni utasítás 

rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

  

6.§ Ez az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes. 

 

 

Pécsett, 2020. szeptember 7. 

        

                                

  Dr. Fábián Adrián  

                                        dékán 

 

 

 

 


