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Irányelvek a vegyes oktatáshoz a Szegedi Tudományegyetemen
a 2020/2021. tanév őszi félévében
Felkészülve a koronavírus járvány terjedésével összefüggő lehetséges jövőbeli korlátozó
intézkedésekre, a Szegedi Tudományegyetem a 2020/2021. tanévben a vegyes oktatás
megvalósítása mellett döntött. A vegyes oktatási rend megvalósítása során az egyetemi
oktatás zavartalan folytatása érdekében az alábbi szempontok és irányelvek
megadásával kívánjuk segíteni ennek megvalósítását.
A vegyes oktatás során a 100 fő feletti létszámú előadások online módon, a
gyakorlatok fizikai jelenléti formában történő megtartása preferált minden szakon,
képzési szinten és munkarendben.
Az SZTE épületeibe belépő hallgatóknak az intézmény területén – amennyiben ettől eltérő
rendelkezést jelen irányelv nem fogalmaz meg – a maszk viselése, a védőtávolságra
vonatkozó rendelkezések betartása, valamint a személyi higiéné, így különösen a
köhögési, tüsszentési etikett betartása kötelező.
Az egészségtudományi oktatás keretében az oktatás sajátosságára tekintettel a jelen
irányelvben foglaltak mellett az egészségügyi szolgáltató által megállapított szabályokat
is alkalmazni kell.
I. Beiratkozás
A hallgatók beiratkozásakor írásbeli nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy az
elmúlt két hét során jártak-e külföldi országban, illetve mutatják-e a koronavírus fertőzés
tüneteit. Ha igen, az egyetemi járványügyi készültséget kezelő intézkedési terv szerint kell
eljárni.
II. Előadások
Órarend
A Karok az online előadások tervezésekor figyelemmel lesznek arra, hogy azokat az
órarendben meghirdetett időpontban tartsák meg úgy, hogy az online oktatási rendre
való átállás nem járhat a fizikai jelenléthez tervezett órarend módosításával.
Biztosítjuk, hogy a hallgató a fizikai jelenléttel megvalósuló, illetve online egymást
követően tartott órákon is részt tudjon venni. Ezen cél elérése érdekében a hallgató az
online előadásokhoz való csatlakozásra felhasználhatja akár az egyetem nyilvános
informatikai infrastruktúráját (wifi, TIK) is.
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A tanórák
A meghirdetett időpontban az előadás kétféle módon valósulhat meg:

szinkron módon, amikor az oktató valós időben tartja az előadást online
eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a fizikai jelenléthez hasonló hallgatói
visszajelzéseket (szinkron módon megtartott előadásnak minősül az is, ha az előre
kiadott anyaghoz kapcsolódóan az oktató az óra időpontjában online konzultációt tart);

aszinkron módon, amikor az előadás ugyan a hallgatók számára a meghirdetett
időpontban érhető el, de az oktató valós időben nincs online módon sem jelen, a
hallgatók számára a szokásos visszajelzési lehetőség nem érhető el. Aszinkronnak
minősül az előre felvett előadás lejátszása, vagy más jellegű online tananyag elérése.
Aszinkron előadás keretében az oktató hetente egy napon online konzultációs
lehetőséget biztosít a hallgatónak.
Az online konzultációs lehetőség megfelelő alternatívája lehet például az előadáshoz
kapcsolódó gyakorlat is.
Kislétszámú előadások
A 100 főt meg nem haladó létszámú előadások fizikai jelenléti formában is
megtarthatók, ugyanakkor az alábbi szabályokra fokozott figyelemmel kell lenni,
amennyiben ennél a mindenkori járványügyi előírások nem szigorúbbak:

az előadás során a hallgatók orrot és szájat eltakaró maszkot viseljenek, a maszk
viselése az oktatók és a jelenlévő személyzet számára is kötelező, továbbá

a jelenlévő hallgatók legalább 1,5 méter távolságra üljenek egymástól.
A maszk biztosításáról a hallgatóknak kell gondoskodniuk. (A maszkot nem helyettesíti
az orr és a száj alkalmi eltakarása sállal, felhúzott pólóval stb.) A virucid hatású
kézfertőtlenítés lehetőségét a Kar biztosítja.
A járványügyi helyzetre tekintettel szükséges a jelenléti ív felvétele is, függetlenül az
óralátogatás kötelezőségétől. A jelenléti ív az esetleges kontaktkutatáshoz kerül
felhasználásra. Ezt a tényt a jelenléti íven jelezni kell. Amennyiben a hallgató nem
működik közre a jelenléti ív felvételében, nem vehet részt az előadáson. A jelenléti
íveket a Dékáni Hivatal őrzi a tanév végéig. Az őrzési idő végén a jelenléti ívek
megsemmisítendők.
A jelenléti ív aláírásával a hallgató egyben nyilatkozik arról, hogy a koronavírus fertőzés
tüneteit nem mutatja. A tünetek nyilvánvaló jelentkezésekor a hallgatót el kell tiltani a
részvételtől. Az ilyen eseteket jelenteni kell a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottságnak.
Abban az esetben, ha a hallgatónak a jelenléti alkalmakon való részvétele járványügyi
szempontból bármilyen kockázattal jár (ideértve a karantént és a vele egy háztartásban
élők érintettségét is), kérheti a Kar dékánjától a külföldi hallgatóknak biztosított
óralátogatási kedvezmények (online módon való bekapcsolódás, egyéni tanrend)
megadását. Ebben az esetben a hallgatónak az aszinkron online előadásokra érvényes
konzultációs feltételeket kell biztosítani.
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Számonkérések
A számonkérések a mindenkor hatályos járványügyi szabályok betartása mellett
főszabályként az előadással egyező (fizikai vagy online) formában valósulnak meg. A
főszabálytól eltérő megvalósítást a tantárgyi követelmények tartalmazzák.
Fizikai jelenlét mellett szervezett számonkérések esetében a kislétszámú előadásoknál
leírtak az irányadóak, az alábbiakkal kiegészítve.
A maszk viselése szóbeli és írásbeli számonkérés esetén egyaránt, minden résztvevő
számára kötelező. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
hallgató, illetve oktató vehet részt, ahol minden hallgató esetében pre-triázsolás – kérdőív,
testhőmérés – indokolt. Ennek dokumentálása a vizsgáztató feladata.
Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes
szellőztetését.
A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait.
Szóbeli beszámolók esetében a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra
érkezzenek. A helyiségben egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat bent a
számonkérést vezetőn kívül.
Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az
eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport), az eszközök és a munkafelület
fertőtlenítése minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező
felületfertőtlenítő szerrel kötelező.
A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális
helyiségekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású
fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok
kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek
stb.).
III. Gyakorlatok
Jelenlét
Szemináriumot, tantermi, laboratóriumi és egyéb gyakorlatot – főszabály szerint –
személyes részvétellel kell megszervezni. A 1,5 m védőtávolság a gyakorlati
(szemináriumi) kurzusok esetén is betartandó. Emiatt a teremkapacitás függvényében a
gyakorlati (szemináriumi) csoportok megbontása is szükséges lehet.
A főszabálytól eltérően a dékán döntésétől függően online formában tartható:

a fizikai jelenlétet nem igénylő gyakorlati foglalkozás,

egyéni vagy csoportos konzultáció (pl. évfolyamdolgozati konzultáció,
szakdolgozati konzultáció, versenyfelkészítés stb.).
Fontos azonban, hogy a személyes részvétellel (fizikai jelenléti formában) megvalósuló
órákon tekintettel kell lenni az aktuális járványügyi előírásokra. Egyéb rendelkezések
hiányában a járványügyi előírások tekintetében a kislétszámú előadásoknál leírtak
az irányadók a következő eltérésekkel:
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Közös (pl. laboratóriumi) eszközök használatát igénylő gyakorlat esetén az 1,5
m-es védőtávolság a hallgatóknak az eszköz használatát nem igénylő, „nyugalmi”
helyzetére értendő.

Ha az órán a hallgatók az eszközöket közösen használják, a Kar a gyakorlat teljes
időtartamára virucid hatású kézfertőtlenítési lehetőségről gondoskodik, valamint
intézkedik az eszközök felületének naponta többszöri fertőtlenítéséről.

Aktív fizikai erőkifejtéssel járó foglalkozások esetén, az aktív tevékenység
időtartamára (pl. edzés) el lehet tekinteni a szájmaszk viselésétől, ha legalább 1,5 – 2
méter távolság tartható vagy a Coronívírus Ügyi Operatív bizottság vonatkozó ajánlását
beszerezték. Az aktív tevékenység helyszínéül szolgáló zárt terekben az intenzív és
rendszeres szellőztetésről gondoskodni kell.

Ha a gyakorlat körülményei fokozottabb járványügyi kockázattal járnak (pl.
személyek közvetlen érintkezése), akkor a Kar a tantárgyi követelményekben előírhatja
a fentieknél szigorúbb előírások betartását. Ebben az esetben az ennek megfelelő plusz
védőeszközökről (pl. kesztyű) a Karnak kell gondoskodnia.
Gyakorlatok esetén is betartandók az órarendnél leírt időbeli korlátok.
Abban az esetben, ha a hallgatónak a jelenléti alkalmakon való részvétele járványügyi
szempontból bármilyen kockázattal jár (ideértve a karantént és a vele egy háztartásban
élők érintettségét is), kérheti a Kar dékánjától a külföldi hallgatóknak biztosított
óralátogatási kedvezmények (online módon való bekapcsolódás, egyéni tanrend)
megadását, amennyiben ezt a gyakorlat jellege, illetve szervezésének körülményei
lehetővé teszik.

IV. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati (pl. duális) képzések megvalósítása
A gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok
vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy
alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell.
A gyakorlatok ideje alatt a belső és külső gyakorlóhelyen is az alábbi szabályok betartása
ajánlott.
A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és
kórházhigiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg.
A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott
időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál
el kell végezni a pre-triázsolást - kérdőív kitöltése, testhőmérséklet mérése -, melynek
kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatvezető feladata.
A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata,
hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres
védőtávolság lehetőségét a gyakorlat teljes időtartama alatt biztosítani kell.
A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető,
vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani
szükséges.
Hallgatói tájékoztató
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V. Külföldi hallgatók
A külföldi hallgató felmentést kaphat az óralátogatási kötelezettség alól, amennyiben
a mindenkor hatályos járványügyi szabályozás miatt az országba történő belépését
követően karanténba kerül, a karantén időtartamára.
Abban az esetben, ha a külföldi hallgató a járványügyi helyzet miatt nem tud az
országba belépni, kedvezményes (egyéni) tanrendet kaphat. A kedvezményes
tanrenddel az egyes ilyen külföldi hallgatók felmentést kaphatnak például a kötelező
foglalkozások látogatása, vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól,
lehetőséget kaphatnak évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok
kiváltására. Fontos azonban az, hogy a külföldi hallgatók kedvezményes tanrendjének
feltételrendszere kari szinten egységes legyen.
Annak igazolására, hogy a hallgató nem tud az országba belépni vagy belépést követően
Magyarországon meghatározott ideig karanténban kell tartózkodnia, elfogadható lehet
bármely hivatalos szervtől kapott tájékoztatás, hivatalos szerv által kiállított igazolás, stb.
Az igazolások során, de más ügyekben is biztosítani kell a külföldi hallgatók elektronikus
ügyintézését és a megfelelő minőségű elektronikus okirati másolatok elfogadását.
Abban az esetben, ha a fenti eset évfolyamszintű problémát fogalmaz meg,
megfontolandó az online oktatás bevezetése.
Az oktatás zavartalan működésének biztosítása érdekében különösen a fenti esetekben
javasolt megoldás a külföldi hallgatóknak az előadásokba, illetve a gyakorlatokba
online módon történő becsatlakoztatása, továbbá olyan tananyag biztosítása
részükre, amellyel a számonkérésre maximálisan fel tudnak készülni.
A külföldi hallgatók online oktatására a továbbiakban az előadásoknál (A tanórák) leírtak
irányadóak.

VI. CooSpace BBB és egyéb platformok használata az oktatásban
Az Egyetem a tavaszi félév során komoly fejlesztéseket hajtott végre a CooSpace rendszer
fejlesztésében. Figyelemmel arra, hogy a rendszer fejlesztése során a felmerült
tapasztalatokkal is számoltak, az online alkalmak (előadások, gyakorlatok,
konzultációk, stb.) esetében a CooSpace BBB illetve fogadóóra eszköze preferált.
Amennyiben az oktató – a hallgatói igényekhez is igazodva – más platform
használatát tartja indokoltnak, természetesen arra is lehetőség van. A CooSapce-en
jelezni kell a hallgatók számára, hogy milyen más alternatív platformot használ az oktató.
A számonkérési alkalmaknál azonban más rendszerek esetén gondoskodni kell a jelenlévő
hallgatók és oktatók (pl. jegyzőkönyvi formában történő) regisztrálásáról.
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VII. Közzététel
A fizikai jelenléti helyett online formában megvalósuló kurzusok esetén az ezt a tényt
tartalmazó tantárgyi követelményeket legalább az első óra előtt 2 nappal közzé kell tenni
a CooSpace felületen. A tantárgyi követelmények tartalmazzák ezen kívül a
számonkéréseknek az óra (online vagy fizikai) formájától eltérő megvalósítását, valamint
a fizikai jelenléti alkalmakon betartandó kötelező járványügyi előírásokat (pl. kesztyű
viselése).
VIII. (Szak)kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
A (szak)kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés
tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.
A kollégiumba való beköltözés és az ott tartózkodás feltétele a kitöltött pre-triázs kérdőív
portán történő leadása, valamint testhőmérés. A pre-triázs vizsgálatot naponta minden
személy esetében el kell végezni, a tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.
A kollégiumban a vendégfogadás szünetel, így a szálláshely elfoglalásakor a kísérők csak
az épület bejáratáig kísérjék a beköltözőket.
Az épületbe való belépéskor kérjük használni a bejárat közelében elhelyezett
kézfertőtlenítőt.
A kollégium épületében a lakószobákon kívül a maszk használata kötelező. A közös
használatú helyiségekben (többek között: tanulószobák, társalgók, klubszobák,
konditerem) és a közlekedőkben kül- és beltéren egyaránt a kötelező távolságtartás
szabályai érvényesek (min. 1,5 m).
A konyhákban egyidejűleg maximum annyi fő tartózkodhat, amennyi tűzhely van a
helyiségben.
A liftet egyszerre csak egy ember használhatja.
Kollégiumi programok csak a legszükségesebb mértékben tarthatók, az egyetemi
tanulmányok segítésére szolgáló, a távolságtartás és maszkviselés szabályainak
betartásával, a kollégium igazgatójának jóváhagyásával szervezhetők, ezek során a maszk
viselése kötelező.
A kollégium területén – létszámtól függetlenül – zenés, táncos rendezvény tartása tilos.
Kérjük, hogy kerüljék el a dohányzók területén, az udvaron is a csoportosulást.
Amennyiben a kollégiumban elszállásolt személyek az alább felsorolt bármely tünet
jelentkezését észlelnék magukon, haladéktalanul értesíteniük kell az adott kollégium
igazgatóját: köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás,
újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
Az SZTE által kijelölt két karanténkollégiuma az SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium
és az SZTE Öthalmi Diáklakás.
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IX. Egyéb rendezvények megtartása
Az oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó rendezvényeket csak kivételesen indokolt
esetben lehet megtartani. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok
szervezését kerülni kell.
Mind a zárt, mind a szabadtéren megrendezésre kerülő rendezvényeket úgy szükséges
megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt, illetve a mindenkori maximális
jogszabályi létszámot ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a
kötelező védőtávolság (1,5 méter) betartására. Előnyben kell részesíteni lehetőség szerint
a rendezvények szabad téren történő megtartását.
A rendezvényeken, egyéb programokon a maszk használata kötelező, valamint
kézfertőtlenítő kihelyezése kötelező.
A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését azonban javasoljuk
kerülni.
A fenti rendezvényeket a területileg illetékes járványügyi hatóság és a CÖUB részére be
kell jelenteni a szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.

X. Sportlétesítmények, egyéb szabadidős létesítmények használata
Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem
mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve edző vehet részt, a hallgatók pretriázsolása – kérdőív, testhőmérés – szükséges.
A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. Aktív fizikai erőkifejtéssel járó foglalkozások esetén (pl. edzés) el lehet
tekinteni a maszk viseléstől, ha legalább 1,5 – 2 méter távolság tartható vagy a CÜOB
erre vonatkozó ajánlását beszerezték.
A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek higiéniai állapotának fenntartása
során az az általános higiénés rendszabályok betartása szükséges.

XI. Egyebek
Az online módon tartott kurzusok esetén továbbra is hatályosak az EOB és a TOB
vonatkozó tavaszi féléves döntései és tájékoztatásai, különös tekintettel a TVSZ
értelmezésére.
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