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Tárgy: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti felmentési kérelem
Tisztelt Miniszter Úr!
Tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére, amely szerint: „az (1)
bekezdés szerinti védelmi intézkedés alól - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - felsőoktatásért
felelős miniszter, a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére felmentést adhat”,
ezúton kezdeményezem a Szegedi Tudományegyetem egyes karain - a jelen levelem
mellékletében szereplő kurzusok esetében - a távolléti (digitális online) oktatás és
vizsgáztatás alóli felmentést. A mellékletben megjelölt kurzusok távolléti (online, digitális)
oktatási rendben nem teljesíthetők, mivel az ismeretátadás ilyen formán az esetükben nem
lehetséges.
Tisztelettel kérem további szíves intézkedését.
Kelt: Szegeden, 2020. november 12. napján

Tisztelettel:

Prof. Dr. Rovó László s.k.
rektor

A Szegedi Tudományegyetem azon kurzusainak listája, amelyek távolléti
(online, digitális) oktatási rendben nem teljesíthetők, mivel az ismeretátadás
ilyen formán az esetükben nem lehetséges, valamint azoknak a részleges
vagy teljes vizsgacselekményeknek a listája, amelyek mindenképpen a
fizikai jelenléti számonkérést igénylik:
1. Általános Orvostudományi Kar
Az ITM utasítása szerint a 4 orvosképző hely egyeztetését követően az alábbi egységes
javaslatot tesszük:
1.1. Az előadások, a szemináriumok és a személyes jelenlétet nem feltétlenül igénylő
gyakorlatok a digitális oktatás keretei között valósulnak meg.
1.2. Az alábbi oktatási tevékenységekre vonatkozóan kérjük a személyes jelenléttel
történő oktatás engedélyezését:
 személyes jelenlétet feltétlenül igénylő gyakorlatok
 személyes jelenlétet feltétlenül igénylő írásbeli és szóbeli számonkérések
 államvizsga (írásbeli és szóbeli rész)
A személyes jelenlétet igénylő vizsgák esetében a járványügyi előírások betartásához az
Általános Orvostudományi Karon a szükséges infrastrukturális és személyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A fent megjelöltek szerint a Kar felmentést kér az oktatás, a félévi számonkérések és
vizsgák, államvizsgák távolléti (digitális, online) formában való teljesítése alól.

2. Bartók Béla Művészeti Kar
Személyes részvétellel megvalósítani kívánt kurzusok:
 Fuvola
 Oboa
 Klarinét
 Fagott
 Kürt
 Trombita
 Harsona
 Tuba
 Ütő
 Hárfa
 Zongora
 Gitár
 Hegedű
 Brácsa
 Cselló
 Nagybőgő
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Indokolás:
A magas színvonalú előadóművészeti oktatás nagyon alacsony hatásfokkal oktatható
digitális/online technológiával. Az oktatás alapja a mester-tanár viszony, mely személyes
jelenlétet igényel. A legmodernebb technológiák sem képesek a hangszínek, hang árnyalatok
olyan szintű továbbítására, mely alkalmas lenne a komoly munkára. A főtárgy oktatás
sajátossága, hogy egy teremben egy oktató és egy hallgató tartózkodik csupán. Éppen emiatt
megoldható a távolságtartás és a óránkénti fertőtlenítés is.
A legtöbb hallgató nem rendelkezik olyan saját hangszerrel (leginkább a zongoristák
problémája ez) vagy olyan gyakorlási lehetőséggel (panel lakás stb.), amely biztosítaná a
rendszeres munkát.
A fent megjelölt kurzusok esetén a Kar felmentést kér az oktatás és a félévi vizsgák
távolléti (digitális, online) formában való teljesítése alól.

3. Fogorvostudományi Kar
Személyes részvétellel megvalósítani kívánt kurzusok:
3.1. Speciális berendezések, eszközök és anyagok nélkül az ismeretek nem sajátíthatók el
az alábbi kurzusoknál:
 Fogászati anyagtan és technológia gyakorlat
 Fogpótlástani propedeutika II. gyakorlat
 Konzerváló fogászati propedeutika II. gyakorlat
 Gnatológia gyakorlat
 Modern képalkotó eljárás a fogászatban gyakorlat
3.2. A páciens jelenléte szükséges a kezelési lépések, folyamatok elsajátításához az alábbi
kurzusok esetén:
 Fogpótlástan II. gyakorlat
 Konzerváló fogászat I. gyakorlat
 Orális medicina I. gyakorlat
 Parodontológia I. gyakorlat
 Szájsebészet I.gyakorlat
 Fogpótlástan IV. gyakorlat
 Fogszabályozás II. gyakorlat
 Gyermekfogászat II. gyakorlat
 Konzerváló fogászat III. gyakorlat
 Parodontológia III. gyakorlat
 Szájsebészet III. gyakorlat
 Fogászati prevenció gyakorlat
3.3. Személyes jelenléttel megvalósítani kívánt vizsgacselekmények:
 Fogászati anyagtan és technológia előadás
 Fogpótlástani propedeutika és gnatológia
 Fogpótlástan II. előadás
 Parodontológia I. előadás
 Parodontológia
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Indokolás:
A fogorvosképzés elengedhetetlen feltétele a személyes jelenlétet is igénylő gyakorlati képzés
annak érdekében, hogy a KKK-ban megfogalmazott képességeket és jártasságokat
megszerezzék a hallgatók a képzés évei alatt.
Az előkészítő/tanlaboratóriumi gyakorlatokon speciális berendezések, eszközök és anyagok,
valamint a folyamatok bemutatása szükséges az ismeretek átadásához, a klinikai
gyakorlatokon pedig ezen felül szükséges a páciensek jelenléte és a páciensek tényleges
kezelése.
A kötelező távolságtartás és higiénés előírások betartásával, lehetséges csoportbontásokkal
kívánja a Kar megoldani a gyakorlatok megtartását.
A fent megjelölt kurzusok esetén a Kar felmentést kér az oktatás és a félévi vizsgák
távolléti (digitális, online) formában való teljesítése alól.

4. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
4.1. Ápolás – és betegellátás alapszak, ápoló szakirány
 Belgyógyászati betegek ápolása területi gyakorlat I. (ÁPT6603G)
 Sebészeti betegek ápolása területi gyakorlat I. (ÁPT6703G)
 Neurológiai betegek ápolása területi gy. (ÁPT6803G)
 Sebészeti betegek ápolása területi gyakorlat I. (ÁPT6703G_L)
Indokolás:
Néhány hallgató nem tudta megkezdeni a területi gyakorlat letöltését. Többek között Covid19 betegség miatt.
4.2. Ápolás – és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány
 Mozgástani alapismeretek gyak. (FIT1802G)
 Funkcionális mozgáselemzés 2. gy. (FIT1804EG)
 Mozgásvizsgálat 2. gy. (FIT1507G)
 Edzéselmélet és módszertan ea. és gyak. (FIT2101EG)
 Traumatológiai fizioterápia ea és. gyak. (KFT0702EG)
 Neurológiai fizioterápia előadás és gyakorlat 2. (KFT0706EG)
 Nőgyógyászati fizioterápia gyak. (KFT0416G)
 Reumatológiai fizioterápia ea és gyak. (KFT0703EG)
 Mezieres methods practice (SZV kurzus)
Indokolás:
Szakmai, manuális, gyakorlati készségeket tartalmazó gyakorlati beszámolókat alacsony
létszámú, előre egyenként egyeztetett időpontban, jelenléti formában tehessük meg. Az előző
szemeszterben megtapasztaltuk, hogy az online gyakorlati beszámolók nem teszik lehetővé
ezen készségek számonkérését, mind az oktatók, mind a hallgatók véleménye alapján.
4.3. Egészségügyi gondozás – és prevenció alapszak védőnő szakirány
 Betegségek gyermekkorban gyak II.
Indokolás:
A Klinikán zajló gyakorlat azért nagyon fontos, mert a szülővel és a gyermekkel közvetlen
kontaktus szükséges ahhoz, hogy a hallgatók megtanuljanak anamnézist felvenni, valamint a
gyermeken észlelhető tüneteket felismerni
 Várandósgondozás és a Gyermekgyógyászat szigorlat
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Indokolás:
Kis létszámú csoportokban, személyes jelenléttel történhessen a vizsga.
 A január 7. és 13. között tervezett záróvizsga jelenléti szervezése.
Indokolás:
A vizsgázók létszáma alacsony, mindössze 8 fő. Meg tudjuk oldani, hogy időre beosztva a
vizsgázókat minimálisra csökkentsük a kontakt időt és lehetőséget a jelenlévők között. Itt
olyan kompetenciákról kell számot adni a hallgatóknak, amely a területi munkavégzés
szempontjából, a gondozottak biztonságos ellátása érdekében csak jelenléti vizsgáztatással
biztosítható.
4.4. Nurse alapszak
 Nursing Neurology Patients, Clinical Practice (External Practice) (ÁPT6803G-ENG)
Indoklás:
A járványügyi rendelkezések miatt a hallgatók nem tudták megkezdeni a gyakorlatukat.
4.5. Physiotherapist
 Basic Knowledge of Kinetics Practice (FIT1802G –ENG)
 Functional Movement Analysis II. Lecture and Practice (FIT1804EG –ENG)
 Physical examination of the moving system II. Practice (FIT1507G –ENG)
 Training Theory and Methodology Lecture and Practice (FIT2101EG –ENG)
 Traumatological Physiotherapy, Lecture and Practice (KFT0702EG-ENG)
 Mezieres methods practice
Indokolás:
Szakmai, manuális, gyakorlati készségeket tartalmazó gyakorlati beszámolókat alacsony
létszámú, előre egyenként egyeztetett időpontban, jelenléti formában tehessük meg. Az előző
szemeszterben megtapasztaltuk, hogy az online gyakorlati beszámolók nem teszik lehetővé
ezen készségek számonkérését, mind az oktatók, mind a hallgatók véleménye alapján.
4.6. Szociális munka alapszak nappali és levelező munkarend, szociális munka alapszak,
duális forma
 Szociális munka gyakorlati készségei, III (Konfliktuskezelés gyakorlat)
 Duális gyakorlat éppen a 30 napos korlátozás végével kezdődne. Ha nem lesz újabb
korlátozás, megkezdődhet a gyakorlat. Ez azért is lényeges kérdés, mert a duális
képzésben a munkáltató fizet a hallgatónak.
Indokolás:
A kidolgozott tanmenet és a kurzus felépítése csoportos jelenlétre épít, rengeteg dramatikus,
interaktív, közös csoportélményű feldolgozással. Az átadott kompetencia és készségfejlesztés
lényeges eleme a szociális munkás hallgató szakmai fejlődésében, ezeket a kompetenciákat
nem lehet elméleti szinten elsajátítani.
4.7. Ápolás mesterszak intenzív szakirány, sürgősségi szakirány, geriátriai szakirány,
közösségi ápolás szakirány
I.szemeszter
 Klinikai diagnosztika és döntéshozatal I. területi gy. (ÁPTM0403G_N)
 Klinikai gyakorlat I. területi gyakorlat (intenzív terápiás) (ÁPTM0601G_N)
 Önálló klinikai gyakorlat I. területi gyakorlat (ÁPTM2101G_N)
III. szemeszter
 Kritikus állapotú betegek ellátása II. gy. (ÁPTM1102G_N)
 Emeltszintű légútbiztosítási ismeretek gy. (ÁPTM1401G_N)
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 Intenzív terápiás gyakorlat II. területi gyakorlat (ÁPTM0701G_N)
 Kritikus állapotú betegek ellátása II. területi gyakorlat (ÁPTM1103G_N)
 Sürgősségi osztályos és kivonuló mentőgyakorlat területi gyakorlat (ÁPTM2501G_N)
 Kritikus állapotú betegek ellátása IV. területi gyakorlat (ÁPTM1303G_N)
 Sürgősségi kórképek és kezelésük III. területi gyakorlat (ÁPTM1803G_N)
Indokolás:
A klinikai gyakorlatok esetében országosan egységesen meghatározottak az elvárt
kompetenciák és ezek speciális jellegük miatt nem válthatók ki önkéntes munkavégzéssel.
 Januári záróvizsga jelenléti formában történő megrendezése.
Indokolás:
Fizikai jelenlétet igényel, mert területi gyakorlati háttérrel bír.
4.8. Fizioterápia mesterszak levelező
 A január 19-20-ra tervezett Fizioterápia mesterképzés záróvizsga jelenléti formában
történő megrendezése
Indokolás:
A vizsgázók létszáma alacsony, mindössze tizenegy fő. Meg tudjuk oldani, hogy időre
beosztva a vizsgázókat minimálisra csökkentsük a kontakt időt és lehetőséget a jelenlévők
között. Szükség esetén két bizottságot hozunk létre a még gyorsabb lebonyolítás érdekében.
A fent megjelöltek szerint a Kar felmentést kér az oktatás, a félévi számonkérések és
vizsgák, államvizsgák távolléti (digitális, online) formában való teljesítése alól.

5. Gazdaságtudományi Kar
A Gazdaságtudományi Kar teljes egészében áttér a kurzusok online oktatására, az online
záróvizsgákra, illetve amennyire csak lehet az online vizsgáztatásra. Ugyanakkor a kar három
nappali tagozaton oktatott tárgy esetén kér felmentést az online formában való vizsgáztatás
alól a 2020/2021. tanév őszi félévére.
5.1. Számvitel alapjai (598 fő)
 Gazdálkodási és menedzsment szakon (BSc+FOSZK)
 Kereskedelem és marketing szakon (BSc+FOSZK)
 Pénzügy és számvitel szakon (BSc+FOSZK)
Indokolás:
A kurzus alapozó tárgy, amely több további kurzus felvételének is előfeltétele. Az összes
alapszakos és felsőoktatási szakképzéses hallgató számára kötelező. A kurzus
ismeretanyagának elsajátítása gyakorlati feladatok önálló, készségszintű megoldását
feltételezi. Olyan készségekről (például könyvelési tétel szerkesztése, könyvelési rutin,
kimutatások összeállítása) kell számot adni a hallgatóknak, amelyek csak komplex(ebb)
feladatok megoldásával ellenőrizhetők. A vizsga lebonyolítása online formában (Coospace
környezetben), ezért nem (vagy nagyon körülményesen) kivitelezhető. A vizsga ezért igényli
a kontrollálható jelenlétet, amely csak tantermi körülmények között biztosítható.
5.2. Általános statisztika I. (540 fő)
 Gazdálkodási és menedzsment szakon (BSc+FOSZK)
 Kereskedelem és marketing szakon (BSc+FOSZK)
 Pénzügy és számvitel szakon (BSc+FOSZK)
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Indokolás:
A kurzus alapozó tárgy, amely több további kurzus felvételének is előfeltétele, illetve a kurzus
nem megfelelő elsajátítása veszélyeztetni a később írandó szakdolgozatok módszertani
megalapozottságának megfelelőségét is. Az összes alapszakos és FOSZK hallgató számára
kötelező. A kurzus ismeretanyagának elsajátítása gyakorlati feladatok önálló, készségszintű
megoldását feltételezi. A számonkérés két része során a hallgatóknak számítási feladatokat
kell megoldania, a megoldási menetet dokumentálnia és indokolnia, az eredményeiket
interpretálnia. A vizsga lebonyolítása online formában (Coospace környezetben) ezért nem
kivitelezhető, igényli a kontrollálható jelenlétet, amely csak tantermi körülmények között
biztosítható.
5.3. Vállalati pénzügyek II. (84 fő)
 Pénzügy és számvitel szakon (BSc)
Indokolás:
A Vállalati pénzügyek II. kurzus szintetizáló jellegű, több korábbi tantárgy keretében
elsajátított tudásra építő, a szak meghatározó tantárgya. Ismeretanyaga fontos része a
záróvizsgának. A vizsga keretében olyan számonkérése történik, melynek során a
hallgatóknak összefüggésekre kell rávilágítani, levezetéseket kell bemutatni, melynek online
keretek között történő kivitelezése csak nagy nehézségek árán lenne megvalósítható. A kurzus
alapját képező Vállalati pénzügyek I. kurzus 2019/20. tanév tavaszi szemeszterében online
formában megvalósított vizsgáinak negatív tapasztalatai is a személyes vizsgacselekményt
indokolják.
A vizsgák során az aktuális járványügyi intézkedések, előírások szigorúan betartásra kerülnek
(fertőtlenítés, lázmérés, pretriázs, távolságtartás, maszkviselés, átszellőztetés). Szervezést
tekintve az írásbeli dolgozatok maximum 30 fős (szigorúbb korlátozások esetében ennél
kisebb) létszámkorlátú csoportokban kerülnének megíratásra.
A fent megjelölt kurzusok esetén a Kar felmentést kér a félévi vizsgák távolléti (digitális,
online) formában való teljesítése alól.

6. Természettudományi és Informatikai Kar
A 2021. évi januári személyes jelenléttel tervezett záróvizsgák:
6.1. Alapképzés
 Biológia (45 fő)
 Biomérnöki (26fő)
 Kémia (11fő)
 Környezettan (2fő)
 Matematika (12 fő)
 Molekuláris bionika (34fő)
6.2. Mesterképzés
 alkalmazott matematikus (8fő)
 biológus (5fő)
 környezettudomány (1fő)
 vegyész (11 fő)
6.3. Osztatlan tanári
 matematika-informatika (2fő)
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Indokolás:
A záróvizsga olyan, bizottság előtt lefolytatott vizsga, ami a képzés záró aktusa, és ennél
fogva a diákok teljesítményének értékelésében súlya nagyon nagy. A záróvizsga sikeres
teljesítése elengedhetetlenül fontos a diák egész későbbi karrierje szempontjából. Júniusi
tapasztalataink szerint, az online záróvizsgán még az évfolyamok legjobb hallgatói is
gyengébben teljesítenek, mint élőben, és ez negatívan hathat későbbi tanulmányaikra, illetve
álláslehetőségeikre. Ez alapján feltétlenül indokoltnak látjuk, hogy a záróvizsgákat, a
járványügyi szabályok maximális betartásával, fizikai jelenléti formában tartsuk meg.
A fent megjelölt kurzusok esetén a Kar felmentést kér a záróvizsgák távolléti (digitális,
online) formában való teljesítése alól.

7. Szegedi Tudományegyetem Klebersberg Kuno Könyvtára
Tisztelettel kérjük, hogy egyetemi polgárok, doktoranduszok, záróvizsgára készülő hallgatók
részére a személyes vagy online kölcsönzés lehetőségét engedélyezzék.
Indokolás:
A Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtára 2020. november 11-től 30 napig a
484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet értelmében minden olvasó előtt zárva tart. Így belépni a
könyvtár területére, valamint a kölcsönzés, a könyvek visszavétele nem lehetséges. Az SZTE
Klebersberg Könyvtár ugyanakkor a dél-alföldi régióban a legnagyobb gyűjteménnyel - közel
2 millió példánnyal - rendelkezik, így nagyban segíti az egyetemi polgárok tanulmányi,
kutatási előrehaladását, a szakdolgozatok sikeres elkészítését.

8. Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet (IKI)
Tisztelettel kérjük továbbá az SZTE IKI által szervezett írásbeli és szóbeli nyelvvizsgák
személyes jelenléttel, tantermi vizsgaként történő megtartásának engedélyezését.
Indokolás:
Az SZTE IKI által szerevezett írásbeli vizsgáztatás nagy vizsgázói létszám esetén az ÁOK
Láng Imre termében és a Szemklinika előadótermében szokott lebonyolításra kerülni, a
távolságtartás és maszkviselés szabályait betartva, illetve az épületekbe csak egyesével,
közvetlenül a helyeket elfoglalva léptetjük be a vizsgázókat. Kis létszámok esetén az IKI
épületében szervezzük az írásbeli vizsgákat.
A szóbeli vizsgáztatás az IKI Honvéd téri épületében zajlik biztonságos körülmények között
szintén a szabályokat betartva.
Online formában kizárólag az Origó nyelvvizsga kerülhet megtartásra, a Corvinus szaknyelvi
vizsgái, a nemzetközi vizsgák és a PhD-nyelvvizsga nem tehetők le online formában, viszont
a vizsgázók már most érdeklődnek, jelentkezzenek-e. Különösen a PhD-hallgatók esetében
fontos az IKI által fizikai jelenlét mellett szervezett PhD-nyelvvizsga megtartása, azért, hogy
a PhD hallgatók kellő időben teljesíthessék a képzés követelményeit.
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