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Ikt.sz.: 112/2/2020.
INTÉZKEDÉSI TERV
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet
kezelésére a veszélyhelyzet visszavonásáig terjedő időszakra
Tekintettel a koronavírus megjelenésével kapcsolatos kormánydöntésekre az egyetem az
alábbi rendelkezéseket hozza:
I.

Oktatás:
1) 2020. március 13-tól a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezésének
visszavonásáig az egyetemen kontaktórákat nem tartunk, az oktatást távoktatás
formájában szervezzük meg.
2) A távoktatásra való felkészülés ideje az oktatók számára: március 16-20. Ebben az
időszakban a tanulmányi titkárság elvégzi a szükséges technikai beállításokat ahhoz,
hogy valamennyi kurzus valamennyi hallgató számára a rendszeren keresztül elérhető
legyen.
3) Az esti tagozatos csoport nyelvi óráit Skype-on keresztül tesszük elérhetővé.
4) Az iskolai gyakorlatok a fogadó intézmények rendelkezései szerint folytatódnak vagy
kerülnek törlésre, de a hallgatók az egyetemet már nem látogatják, a csatlakozó reflektív
órákat szintén távoktatással tesszük elérhetővé.
5) A március 13-tól tervezett szupplikációkat töröljük.

II. Kollégium:
Az Evangélikus Teológus Otthon lakóinak 2020. március 13-ig ki kell költözniük a
kollégiumból. A kollégiumba való visszaköltözés idejéről a hallgatókat elektronikusan
értesítjük. A kollégiumban csak különösen indokolt esetben (lakhatás nem megoldott,
nemzetközi hallgatók) külön engedéllyel lehet bent maradni. Az erre irányuló kérelmet az
egyetemi lelkésznek kell leadni legkésőbb március 13-a délig. A kérelmeket az egyetemi
lelkész és a rektor közösen bírálja el.
A kiköltöző hallgatók a kényszerű távollét időszakára kollégiumi díjat nem fizetnek.
III. Az egyetemi rendezvények:
Az erre az időszakra eső egyetemi rendezvények elmaradnak. Az érintetteket külön levélben
tájékoztatjuk, illetve a honlapon is közzétesszük a tájékoztatást.
[A feladatot elvégeztük: 2020. március 12-én.]
IV. Az egyetemi épület nyitva tartása:
2020. március 16-tól a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezésének
visszavonásáig az egyetemi épület – a hagyományos húsvéti szünetet leszámítva: április 914. – minden hétköznap 9:00-16:00 óráig tart nyitva. A Rektori Hivatal és a Gazdasági
Hivatal ebben az időben ügyeleti rendszerben ellátja feladatát. Az otthonmaradó
munkatársak távmunka keretében végzik feladataikat. Személyes ügyintézés nincs, a
hallgatói ügyintézés elektronikusan történik.
Az oktatók/kutatók is alapvetően távmunka keretében végzik feladataikat. Indokolt esetben
beléphetnek az egyetemre.
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V. Könyvtár:
Az egyetem könyvtára 2020. március 13-tól a Kormány veszélyhelyzetre vonatkozó
rendelkezésének visszavonásáig zárva tart. A könyvtár dolgozói ebben az időszakban
ügyeleti rendszerben ellátják feladataikat. Az otthonmaradó munkatársak távmunka
keretében végzik feladataikat. A könyvtár on-line elérhető szolgáltatásai továbbra is a
hallgatók rendelkezésére állnak, a hosszabbítással kapcsolatos kéréseket, valamint a kisebb
terjedelmű könyvtárközi kéréseket on-line teljesítik.
VI. Tájékoztatás:
Az oktatóknak és a hallgatóknak körlevélben tájékoztattuk a kialakult helyzetről és a
megtett intézkedésekről.
A hallgatók figyelmét felhívtuk arra, hogy a szünet ideje alatt lehetőség szerint ne utazzanak
külföldre, és a lakhelyükön tartózkodjanak.
A távoktatás megszervezésével kapcsolatban külön körlevelet küldtünk az oktatóknak és a
március 16-20-i időszakban Moodle-oktatást is szervezünk számukra.
A kollégiumban kényszerűen tartózkodó hallgatók, valamint a munkatársak részére egy
háziorvos éjjel-nappal hívható számon rendelkezésre áll.
Budapest, 2020. március 12.

Dr. Csepregi Zoltán
rektor
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