I./2020. sz. Dékáni utasítás
A Karon megvalósuló oktatásról a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt vészhelyzetben
a 2020. március 11-én hatályba lépett 40/2020. kormányrendeletre való tekintettel a Művészeti Karon
az alábbiakat rendelem el.
1.§ Digitális távoktatás megvalósításával kapcsolatos rendelkezések
(1) A szervezeti egységvezetőknek és oktatóknak a távoktatási platform kialakításakor törekedniük
kell arra, hogy a hallgatók a lehető legegyszerűbben és leghatékonyabban tudjanak bekapcsolódni az
oktatásba. Oktatás céljára használható hivatalos felület a Neptun és az Ms Team, de minden olyan
felület használható, amit a hallgató, hallgatói csoport vagy oktató teljes körűen elér. A távoktatás
megfelelő színvonalának biztosítása a szervezeti egységek vezetőinek feladata.
(2) Utasítom a Kar minden oktatóját, hogy a kötelező és a kötelezően válaszható kurzusokat a Neptun
tanulmányi rendszerben megadott órarendi időpontokban tartsák meg, távoktatás formájában. A
szabadon választható kurzusok esetében a szakfelelős dönt a foglalkozások megtartásáról.
Amennyiben a gyakorlati kurzusok távoktatás formájában nem megvalósítható, a szakfelelős a
tantárgyfelelőssel egyeztetve határozza meg a kurzus teljesítéséhez szükséges követelményeket.
(3) A távoktatás módját és tényét az esetleges jogkövetkezmények és jogviták megelőzése érdekében
kötelező jelleggel minden munkatársnak dokumentálnia kell.
(4) A nyári művésztelep, mesterkurzusok, zenekari és kórushét, hangversenyezés, szakmai hét,
kórus/zenekar, szólampróba megtartásától a 2019/2020. tanév tavaszi félévében eltekintünk.
2.§ Záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos rendelkezések
(1) A szakdolgozatot, portfóliót záróvizsgára jelentkezéskor a Neptun tanulmányi rendszer feltöltve
kell benyújtani
(2) A záróvizsgára való jelentkezés és dolgozatok feltöltésének végső határideje:
Tanár szakos hallgatók: szakdolgozati tanulmány: 2020. április 17., portfólió: 2020. május 8.
Festőművész, szobrászművész és a Design és Médiaművészeti Intézet képzésein lévő hallgatóknak:
2020. április 10.
Művészetterápia szakos hallgatóknak: 2020. április 10.
Könyvmenedzsment szakos hallgatóknak: 2020.április 24.
3.§ Önköltséges hallgatók esetében a tandíj harmadik részletének befizetése kötelező a Központi
Tanulmányi Iroda által megadott szabályozás alapján. Erről a kari Tanulmányi Osztály ad
felvilágosítást
4.§ Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.
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