
Kedves nappali tagozatos Hallgatóink! 

 

 

 

A tanévkezdésről és az oktatás rendjéről szeretnék rövid tájékoztatást adni, 

miután az előző dékáni levélben már ismertettem a Karunkon bevezetett 

legfontosabb óvintézkedéseket és védőszabályokat. A legfontosabb információ, 

hogy szeptember 7-én a nappali munkarendben alapvetően jelenléti oktatással 

kezdjük meg a tanítást. Szeretettel várjuk egészséges hallgatóinkat a 

tanórákra! A viszonylag alacsonyabb hallgatói létszámok és a tantermi 

kapacitások lehetővé tették ennek a döntésnek a meghozatalát.  

Kiegészítő információk: 

- A krónikus betegségben szenvedő vagy veszélyeztetett egészségi állapotú 

hallgatóink ne látogassák az órákat. Számukra igyekszünk biztosítani az élő 

közvetítést, vagy felvett anyaggal az online oktatást. Türelmüket kérjük az 

esetleges kezdeti nehézségekből adódó akadályok kapcsán. Rajta leszünk, 

hogy minél zökkenőmentesebb legyen ez az oktatási forma. Az érintett 

hallgatókat kérjük, hogy a dékánnak elektronikus úton jelezzék jogos 

távollétük okát. Azt is kérjük, hogy ha valakinek súlyos nehézségei akadnak 

a digitális előadások elérésében, jelezze, hogy azt közösen elhárítsuk, 

amennyiben arra lehetőségünk adódik. 

- Bizonyos típusú szemináriumok – jellemzően a licencia és a doktori 

szemináriumok – online lesznek megtartva. Erről az illetékes tanár 

tájékoztatja a tanítványait, ahogy arról is, hogy egyéb szemináriumait hol 

és hogyan tartja meg. 

- Kérjük, gondosan figyeljenek az órarendben a terembeosztásra. A 

legnagyobb létszámú órákat a 7-es nagy előadóban és a 4-es (hosszú) 

előadóban tartjuk meg, hogy biztosítható legyen a kellő távolságtartás. A 

padokon, illetve a nagy előadóban a székek karfáján kis kereszt jelzi az 

elfoglalható helyeket. A többit kérjük szabadon hagyni. 

- Amint előző levelemben jeleztem, az első napon a HTK-ra belépő minden  

hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem érintett a koronavírustól. Ezt 

a nyilatkozatot („Nyilatkozat hallgatóinknak belépéshez”) a legegyszerűbb 

a honlapról letölteni és aláírva a portánál leadni. De a portaablaknál is 

elhelyeztük a nyilatkozat szövegét, ott is alá lehet írni saját tollal. 



- A kari kápolnában kedden 13.15-kor és pénteken 7.30-kor lesznek 

szentmisék, melyeken maszkot viselve lehet résztvenni. 

- A jegyzetbolt előtti és az azzal szomszédos helyiségben egyszerre annyi 

személy tartózkodhat, amennyi szék ott el van helyezve. 

- A többi óvintézkedési szabályt megtalálják az előző dékáni levélben és a 

honlapunkon. A korábbi szabályok értelemszerű alkalmazása a kijelölt 

dohányzóhelyre is vonatkozik. Nyomatékosan kérek mindenkit ezek 

lelkiismeretes betartására. 
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