Tisztelt Kollégák!
Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. április 30-án megjelent A védelmi
intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet. Ennek 7.§-a rendelkezik a
felsőoktatást illetően is:
(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A
felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

Prof. Dr. Gellén Klára Rektorhelyettes Asszony 2020. május 2-i tájékoztatása szerint:
„A Szegedi Tudományegyetem felkészült a távoktatásos vizsgáztatási rendre. A járványhelyzet
kiszámíthatatlanságára, valamint arra is tekintettel, hogy a hallgatók egy részénél személyes
megjelenést akadályozó tényezők merülhetnek fel, a Szegedi Tudományegyetem a
vizsgaidőszakot továbbra is online formában kívánja megvalósítani.”
Rektorhelyettes Asszony egyúttal nyilatkozattételre kérte fel az SZTE karainak vezetőit,
kívánnak e eltérni bizonyos indokolható esetekben az online oktatástól/vizsgáztatástól.

Tisztelettel tájékoztatom a Kollégákat arról, hogy a JGYPK Vezetőségének döntése értelmében
a mai napon (2020. május 4.) az alábbiakat nyilatkoztam Rektorhelyettes Asszonynak:
1. Az egyetemi és kari vezetés utasításainak megfelelően az SZTE JGYPK valamennyi intézete
és tanszéke távoktatási tervet készített, és nyilatkozott arról, hogy nem okoz problémát a
kurzusok online oktatása, az online vizsgáztatás, szakdolgozatvédés, és záróvizsgáztatás.
A szükséges tematika módosítások, hálótervi átszervezések megtörténtek, az ezzel kapcsolatos
hallgatói panaszok kezelése megtörtént, illetve folyamatosan zajlik.

2. A záróvizsgára jelentkezés is ennek tudatában a hallgatók részéről lezárult április 30-án,
azok a hallgatók kérelmet adhattak be, akik akadályoztatva érezték magukat technikailag, vagy
egyéb okokból az online záróvizsgán való részvételtől. Kérelmüket a Kar elbírálja, és megoldja
az online vizsgán való részvételüket.
3. A Kar érintett intézetei átdolgozták a felvételi alkalmassági követelményeket online módon
teljesíthetőre, ezek a felvi.hu portálon módosítva lettek, és nyilvánosságra lettek hozva a kari
és intézeti/tanszéki honlapokon.
Figyelemmel a járványhelyzet kiszámíthatatlanságára, és a korábban meghozott
intézkedésekre, a JGYPK a 2019/2020-as félév II. félévében nem kíván élni a személyes
oktatás/személyes vizsgáztatás lehetőségével.
Kérem Önöket, hogy az ebben foglaltak szerint kommunikáljanak és járjanak el a hátralévő
szorgalmi időszakban, és a vizsgaidőszakban!
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