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A Sapientia EMTE Vezetőtanácsának 2/2020.08.05. határozata 

(jegyzőkönyvi kivonat) 
 
 
 
Az elhúzódó koronavírus járványhelyzetre való tekintettel a következő tanév előkészítése 
érdekében a Vezetőtanács a következő alapelveket határozza meg: 

- Amennyiben a járványügyi helyzet és az országos szintű rendelkezések lehetővé 
teszik, a 2020/2021 tanév első félévében a Sapientia EMTE-n az oktatási tevékenység 
megszervezése a jelenléti és digitális oktatás kombinációja által történik, ún. hibrid 
oktatási rendszer bevezetésével. A karok saját hatáskörben döntenek arról, hogy az 
egyes tantárgyak oktatása milyen módon valósítható meg, figyelembe véve az adott 
tantárgyak sajátosságait, az évfolyamok létszámát, a rendelkezésre álló oktatási 
felületeket és egyéb tényezőket, amelyek az oktatás biztonságos megszervezésének 
feltételét képezik. A Vezetőtanács álláspontja szerint egy adott szak/évfolyam 
tantervében előírt óraszám legalább egynegyede tantermi oktatásként kerüljön 
megszervezésre. A tantermi oktatási tevékenységek modulárisan is megszervezhetők, 
a karok döntése szerint. 

- Az előadások és mindazon tantárgyrészek oktatása (pld. szemináriumok, gyakorlati 
órák elméleti felvezetése stb.), amely digitális módon megvalósítható, a Google 
Meet/Google Classroom online platformon keresztül történik. A karok döntése 
szerint kivételt képezhetnek kis létszámú évfolyamoknak tartott olyan előadások vagy 
egyéb kiscsoportos tevékenységek, amelyek esetében biztonságos körülmények 
között megszervezhető a tantermi oktatás. 

- A Google Meet/Classroom platformhoz való hozzáférés lehetőségét az egyetem 
minden oktató számára térítésmentesen biztosítja. Azon oktatóknak és hallgatóknak, 
akik nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel és/vagy internet hozzáféréssel, 
jelezniük kell azt a kari vezetésnek, aki gondoskodik a szükséges technikai feltételek 
biztosításáról a kar székhelyén vagy egyéb módon. 

- A gyakorlati órák azon része, amelyhez feltétlenül jelenléti oktatás szükséges, a 
biztonsági előírásoknak megfelelő kiscsoportos kontakt óraként kerül megszervezésre 
(pld. 6-8 hallgatóval szervezett laboratóriumi gyakorlatok, a laboratóriumi felületek, 
rendelkezésre álló eszközök stb. függvényében.) A fizikai jelenlét mellett megtartott 
gyakorlati óráknak a legfontosabb gyakorlati készségek megszerzését kell 
elősegíteniük, mely tevékenység kiegészülhet egyéni hallgatói feladatokkal, online 
bemutatókkal stb. 

- A tantermi gyakorlati órák kiscsoportos megszervezése nem jelentheti az álláskereti 
óraszámok növelését, a jóváhagyott csoportlétszámok szerint tervezett óraszámokhoz 
képest.  

- A Vezetőtanács felkéri a tanszékvezetőket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
tanszékhez tartozó minden első féléves tárgy esetében elemezzék a hibrid oktatási 
módszer bevezetésének lehetőségét. A tantárgyak oktatóinak feladata az adott tárgy 
hibrid oktatási módszerének kidolgozása, az adott tárgy sajátosságai szerint. A hibrid 
oktatási tevékenység leírása az érvényes tantárgyi adatlapok mellékletét képező 
kiegészítő tantárgyleírás szerint történik, a szakterületenként megállapított modellek 
szerint. 

- Amennyiben egyes tantárgyak hibrid rendszerben való oktatása szükségessé teszi, a 
tantárgyi adatlapok módosításán túl a szakok tanterve is módosítható, az adott 
tárgyhoz tartozó óraszámok oktatási tevékenységek közötti átcsoportosításával (pld. 
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laboratóriumi órák egy részének szemináriummá való átminősítése), a karok döntése 
alapján. 

- Azon oktatók, akik egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett kategóriába tartoznak, 
indokolt egyéni kérésre, a Vezetőtanács döntése alapján felmentést kaphatnak a 
fizikai jelenlétet igénylő tanórák megtartása alól. Ugyanígy, a dékáni hivatalba 
benyújtott kérés és egyéni elbírálás alapján, krónikus betegségben szenvedő hallgatók 
is igényelhetik, hogy tanulmányi kötelezettségeiket kizárólag online teljesíthessék a 
„hibrid” rendszeren belül. 

- A következő tanévtől újraindul a bentlakások működtetése a biztonsági előírások 
betartásával. A rendelkezésre álló helyek számának megállapítása, illetve az esetleges 
korlátozások bevezetése figyelembe veszi a járványhelyzet idejére érvényes hivatalos 
rendelkezéseket. A bentlakások működtetési rendjéről, az oktatási tevékenységek 
megszervezési módjának függvényében a karok döntenek. 

 
 
 
 

 

 


