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5/2020. (XI. 07.) számú dékáni utasítás
a távolléti oktatási rendszerről
a Népegészségügyi Karon a 2020/21. tanév 1. félévében
hivatkozván a Kormány a 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre,
a Debreceni Egyetem Rektora 2020. november 6-án rektori utasítást adott ki, mely alapján a
jelen dékáni utasításban elrendelem, hogy a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán 2020.
november 09. napjától (azaz a 10. oktatási héttől) kezdődően az oktatás valamennyi
szakon távolléti oktatás formájában valósul meg.
Ez alapján az órákat az oktatók az órarend szerinti időpontban és időtartamban az e-learning
rendszerbe integrált webex rendszeren keresztül tartott előadások, szemináriumok, gyakorlatok
segítségével tartják meg. A 2020. november 9-i héten átmenetileg megengedett, hogy az oktató
online óratartás helyett az e-learning rendszerben közzétett anyagok, tansegédletek, esetleg
előre felvett órák közzétételével tartsa meg az órát.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint félév elején
tantárgyanként kihirdetett, hiányzásra vonatkozó rendelkezések a webex formában tartott
előadásokra, szemináriumokra és gyakorlatokra is vonatkoznak, a jelenlét ellenőrzésére az
elektronikus felületen kerül sor!
A távolléti oktatási tevékenységgel nem ellátható, vagy aránytalan nehézséggel elvégezhető
oktatási feladatok továbbra is személyes jelenléttel, a járványügyi előírások maradéktalan
betartásával, lehetőség szerint tömbösítve teljesíthetők. Az ilyen, gyakorlatigényes tantárgyak
esetében a gyakorlatok a november 9-i, azaz 10. hétről átütemezésre kerülnek. A gyakorlatok
11. héttől kezdődő tömbösített teljesítésével kapcsolatosan a jelen dékáni utasítás 1. számú
melléklete rendelkezik, mely a 10. héten elektronikus úton lesz közzétéve.
A Népegészségügyi Kar hallgatói a Debreceni Egyetem épületeit a 10. héten nem látogathatják
és személyes ügyintézésre sincs lehetőség. Az Egyetem épületeinek látogatása a 11. héttől
kezdődően csak a jelen utasítás 1. számú mellékletében meghatározott gyakorlatigényes
tantárgyak teljesítése érdekében, a kiadott ütemezésnek megfelelően engedélyezett.
Az egyes tantárgyakkal kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket az e-learning felületen keresztül
tegyék fel a Hallgatói fórum menüpontban miután meggyőződtek arról, hogy az adott kérdés
még korábban nem került megválaszolásra. A hallgatói fórumon keresztül érkező kérdésekre a
tantárgy oktatásában részt vevő oktatók válaszolnak.
A hallgatói tanulmányi ügyintézést a Tanulmányi Osztály munkatársai a továbbiakban is a
Neptun rendszeren keresztül végzik, ezért ilyen jellegű kérdésükkel, kérésükkel forduljanak
bizalommal a tanulmányi ügyintézőjükhöz az alábbi elektronikus elérhetőségeken.
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