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Ikt. sz.: PTE/84614-1/2020 
 

10/2020 (09.01.) számú Dékáni Utasítás az oktatásról a járványügyi készültség id!szakában 
 

Preambulum 
 
A járványügyi készültség bevezetésér!l szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeletben kihirdetett 
egészségügyi válsághelyzetre tekintettel szükséges a 2020/2021 tanév oktatásának szabályozása az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. szeptember 1-t!l hatályos ágazati ajánlása és a PTE 
14/2020 sz. rektori és kancellári együttes utasítása az intézménylátogatás rendjér!l alapján.   
 

1. § Az utasítás célja 
 
Jelen utasítás els!dleges célja, hogy a járványügyi készültség id!szakában a 
Gyógyszerésztudományi Kar képzéseiben résztvev! személyek élet-, egészségbiztonságát az együtt 
töltött id! és a kontaktszám csökkentésével el!segítse, továbbá a járványügyi készültség 
id!szakában a legjobb körülményeket biztosítsa a hallgatóink tanulmányi el!menetele számára. 
 

2. § Az utasítás hatálya 
 
(1) Az utasítás hatálya kiterjed minden a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karral 
(továbbiakban: Kar vagy GYTK) hallgatói jogviszonyban álló hallgatóra, oktatói, kutatói 
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra és oktatási feladatokat ellátó személyre, valamint a 
Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és M"ködési Szabályzatában (továbbiakban: PTE SZMSZ), 
illetve annak (2) 24. számú mellékletében, a Kari SZMSZ-ben foglalt valamennyi szervezeti egység 
munkatársára. 
A Kar képzéseiben átoktatás keretében igénybevett tantárgyak esetében a tantárgyért felel!s Kar 
vonatkozó utasítása szerint kell eljárni. 
 

3.§ Járványügyi megel!z! intézkedések 
 
(1) A járványügyi készenlét id!szakában az oktatás megszervezése az aktuálisan érvényben lév! 
higiéniai és járványügyi szabályok betartásával lehetséges. 
 
(2) A Kar épületeibe csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató személy léphet be. 
 
(2) A hallgatók számára a Kar/Egyetem zárt létesítményeiben való tartózkodás id!tartamára az orrot 
és szájat eltakaró maszk viselése, valamint az aktuális járványügyi el!írások betartása kötelez!. A 
Kar/Egyetem nyitott terein (udvar) a maszkviselés ajánlott.  
 
(3) A kar munkatársai számára oktatási tevékenysége során, továbbá a hallgatókkal történ! 
érintkezéskor maszk viselése, valamint az aktuális járványügyi el!írások betartása kötelez!. Az 
oktatók esetén az el!adás tartás idejére a maszk viselését!l el lehet tekinteni, de közben a min. 1,5 
méteres véd!távolság betartása kötelez!.  
 

4. § Hibrid oktatás 
 
(1) A Karon a 2020/2021-es tanév !szi szemeszterében jelenléti és távolléti oktatásra kerül sor a 
tanév id!beosztásában meghatározott menetrendnek és határid!knek megfelel!en. 
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(2) El!adások és szemináriumok 
2.a) Az el!adások és szemináriumok – figyelembe véve az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
2020. szeptember 1-t!l hatályos ágazati ajánlását és a PTE 14/2020 sz. rektori és kancellári együttes 
utasítását az intézménylátogatás rendjér!l – els!sorban digitális oktatási formában kerülnek 
megtartásra. A tantárgyfelel!söknek szükséges a tantárgy tananyagát elérhet!vé tenni PTE illetve a 
Kar által támogatott felületeken a hallgatók számára.  
2.b) Amennyiben az ITM 2020. szeptember 1-t!l hatályos ágazati ajánlásában és a PTE 14/2020 sz. 
rektori és kancellári együttes utasításában el!írt követelmények betartása teljeskör"en biztosított, a 
tantárgyfelel!s megítélése és döntése alapján, lehet!ség van az el!adások és szemináriumok jelenléti 
oktatás keretében történ! megtartására is. A járványügyi készültség id!szakában a szemináriumok 
csoportbontása tantárgyfelel!si kompetenciában félév közben is megtörténhet. A csoportbontások 
esetén az alábbiakat kell figyelembe venni: (i.) a terem kapacitások korlátozottak, (ii.) az órarendi 
ütközésekre figyelemmel kell lenni, (iii.) az óradíjak kizárólag a Tanulmányi Csoport által eredetileg 
megtervezett csoportszámnak megfelel! óraszámra számolhatóak el. 
Az el!adásokon/szemináriumokon az együtt töltött id! járványügyi szempontok alapján indokolt 
rövidítése céljából a tanórák id!tartama rövidíthet!, azonban az így felszabadult id!tartamra önálló 
felkészülés keretében elvégezhet! feladatokat kell a hallgatóknak kiadni, melyet személyes jelenlét 
nélkül teljesíthetnek. Ilyen lebonyolítás mellett is figyelemmel kell lenni arra, hogy a tanórák és az 
egyéni hallgatói tanulmányi munkaórák mértéke a TVSZ 2. § (30) szakaszával összhangban a 
kreditértéknek megfeleltethet! legyen. Ennek megítélése a tantárgyfelel!s kompetenciája. 
 
(3) Gyakorlatok 
3.a) Jelenléti oktatásban kerülnek megtartásra a gyakorlatok. Amennyiben a tantermi kapacitás nem 
teszi lehet!vé a min. 1,5 méteres véd!távolság betartását, a tanórák megszervezhet!ek: 
 a, els!dleges megoldásként csoportbontásban, 
 b, online módon, lehet!ség szerint él!ben a megfelel! interaktivitást és rögzítést biztosítva. 
3.b) A járványügyi készültség id!szakában a gyakorlatok csoportbontása a tantárgyfelel!s döntése 
alapján történhet. A csoportbontások esetén az el!z! pontban (4.§ 2.) erre vonatkozóan megadott 
szempontok az irányadóak. 
3.c) A gyakorlatokon együtt töltött id! rövidítése céljából a tanórák id!tartama rövidíthet!, az így 
felszabadult id!tartamra egyéni, önálló felkészülés keretében elvégezhet! feladatokat kell a 
hallgatóknak biztosítani, melyet személyes jelenlét nélkül teljesíthetnek. Ez esetben is figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a tanórák és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórák mértéke a TVSZ 2. § 
(30) szakaszával összhangban a kreditértéknek megfeleltethet! legyen. Ennek megítélése a 
tantárgyfelel!s kompetenciája. 
 
(4) Digitális oktatás esetén a kiscsoportos vagy egyéni konzultációs lehet!séget a félév során 
folyamatosan biztosítani kell.  
 
(5) Azon hallgatóknak, akik járványügyi okból nem tudnak beutazni Magyarországra, a 
tantárgyfelel!sök lehet!séget biztosítanak a személyes jelenlétet igényl! gyakorlati tanórák 
pótlására a szorgalmi id!szak során. A tantárgyfelel!s döntése alapján a pótlás történhet egyéni 
online konzultációval, a tanórák online követésével vagy hibrid oktatás keretében is. 
 
(6) Azon hallgatókra, akik nem tudják hitelt érdeml!en igazolni a tantárgyfelel!s számára, hogy 
hiányzásuk a járvány miatti akadályoztatásuk következtében történt, a PTE Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatban meghatározott hiányzásokra vonatkozó érvényes általános szabályok 
alkalmazandóak. 

 




