Ikt.sz: RT/1120/2020.

11/2020.sz. Rektori utasítás
a COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése
érdekében bevezetendő távoktatásról és speciális munkavégzési rendről

Az utasítás célja, hogy – a 6/2020., 8/2020., 9/2020., 10/2020. sz. Rektori utasításokra tekintettel, az
ott megfogalmazott célokra figyelemmel – meghatározza a Miskolci Egyetemen (továbbiakban:
Egyetem) a követendő eljárásrendet és intézkedéseket a koronavírus járvány terjedésének
megakadályozása érdekében.
Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, valamint az
egyetemi polgárokra, így tehát az Egyetemmel munkaviszonyban álló, munkavégzésre irányuló
egyéb, vagy hallgatói jogviszonyban álló személyekre.
Oktatási feladatok
1. Az Egyetem jelen utasítás hatályba lépésétől átáll a távoktatásra, így minden oktatással
kapcsolatos tevékenységet (előadások, gyakorlatok, konzultációk) lehetőség szerint online
formában kell teljesíteni. Amennyiben az online oktatás nem biztosítható, úgy az oktató
kérésére a dékán (BBZI igazgató) engedélyezheti a rektor egyidejű tájékoztatása mellett a
jelenléti oktatást.
2. A szorgalmi időszak alatti számonkérések módját, valamint a vizsgáztatás rendjét az oktatási
egységek jogosultak saját hatáskörben meghatározni az 1. pontban foglaltakra tekintettel. A
vizsgaidőszakban lebonyolított vizsgák esetén alkalmazható a személyes jelenlét,
amennyiben az oktatási egység a járványügyi intézkedések kiemelt betartását biztosítani
tudja.
3. Az egyetemi óra keretében szervezett sportfoglalkozások szünetelnek, a hallgatói
hiányzásokat a jelen utasításban foglalt időtartamra vonatkozóan igazoltnak kell tekinteni.
Rendezvények korlátozása
1. Minden rendezvény megtartását visszavonásig megtiltok az Egyetemen.
2. Kérem a munkahelyi személyes részvételt igénylő munkaértekezletek minimalizálását és a
kapcsolattartás formájaként az elektronikus utak előtérbe helyezését.
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Kollégiumokra vonatkozó rendelkezések
1. A hallgatók jogosultak a kollégiumokban tartózkodni amennyiben egészségesek, a
koronavírus megbetegedés tüneteit magukon nem tapasztalják.
2. A bent maradó hallgatók kötelesek a kollégium vezetésének előírásait követni, betegség
esetén haladéktalan jelzést küldeni és intézkedésig a kijelölt helyen tartózkodni.
3. A kollégium vezetése a hallgatók részére az esetleges rendkívüli intézkedésekről
haladéktalan tájékoztatást ad.
Záró és vegyes rendelkezések
1. Az Egyetem továbbra is kiemelt figyelmet fordít a járvány terjedésének megelőzésére,
ennek érdekében ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy csak egészséges, a koronavírus
tüneteivel nem rendelkező személyek léphetnek be az Egyetem területére.
2. Az Egyetem teljes területén a maszk használata továbbra is kötelező!
3. A Könyvtár és a sportlétesítmények a járványügyi szabályok betartása mellett üzemelnek.
4. A járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul tájékoztatást adok, ezért kérem, hogy
az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék folyamatosan figyelemmel.
Jelen utasítás 2020. november hó 9. napján lép hatályba és rendelkezései – eltérő tartalmú utasítás
hiányában – az oktatási félév végéig, 2021. január hó 31. napjáig maradnak hatályban.
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