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1.

REKTORI INTEZKEDES
a távoktatás ismételt bevezetéséről

Az egészségĹigyi vészhelyzet kihiľdetéséről szóló 484120Ż0. (K.10.) Koľmĺányren_
delet 14. $-a előíľja a felsőoktatási intézmények ľészérea digitális oktatás keretei között
folytatandó tanítást. E ľendelettel összhangban a mai napon az a|ábbi intézkedések betartását
rendelem el az Esńęrgomi Hittudomanyi Főiskolĺĺn:
1.) 2020. november I1. nap1átől (szeľdától) intézményiinkben a jelenléti oktatási foľmát a
távoktatás (digitális oktatás) váltja fel.

2.) A távoktatás lebonyolításźtra a maľ korábban is használt, a főiskola honlapjan lévő saját
elektľonikus feliilet (http://www.eszhf.hu/tananyag.php) szolgal.
3.)

A

flőiskola oktatói és munkataľsai szálĺĺáľafolyamatos munkavégzést rendelek eI azzaI,
hogy oktatóink a tananyag feltöltését Home-office llzemmődban is végezhetik.

4.) Az oktatók _ tantáľgyuk sajátosságait figyelembe véve - a heti óraszámuknak megfelelő
mennyiségrítananyag rendelkezésľe bocsájtását kötelesek elvégezníűgy, hogy az az
óraľendben megjelölt időpontban a hallgatók szémlźnaelérhető legyen az alabbiak
szerint:

-

Az oktatók sajatjegyzeteket, tankönyvi oldalakat, további segédanyagokat, elektronikus diasoľokat, vagy más tanulást segítő anyagokat töltsenek fel a hallgatők szźlmára.

-

Ezen felül _ az éIó előadások kiváItásáľa _ hangfajlolďvideofájlok feltĺjltésével

hanývideo anyagot is bocsássanak a hall gatók rendelkezésére.
Az órak (p1. szeminaľium, gyakoľlati óra) egy része _ a bidellusokkal va]ó egyeztetés
után _ online konzultáció (pi; Slrype, Messengeľ, Teams) keľetében is megtaľtható.

-

5.) on-line számonkéľés az EduBase felületen bonyolítható le, amennyiben ań. az oktató
indokoltnak tartja.
6.)

A

távoktatás ideje alatt könyvtári szolgáItatźls a konyvtaľ@eszhf.hu címen kérhető,
illetve a könyvtĺáľ honlapjan a katalógus és az on-line adatbźnisok elérhetőek.

7.) Tanulmányi tigyekben a hallgatókkal és az oktatókkal való kapcsolattaľtás a távoktatás
ideje alatt az osk@eszhf.hu címen történik.
8.) Tovabbi hivatali ügyekben azintézményvezetése a foisko1a@,eszhf.hu címen elérhető.
9.) Jelen intézkedések a mai napon' 2020. novembeľ 11_én lépnek hatályba, és a következő
intézkedési g _ várhatőan a szorgalmi időszak végéig_ éľvénybenmarađnak'
10.) A vizsgaidőszak rendjére vonatkozóan a későbbiekben töľténik intézkedés a ľendkívüli
veszélyhelyzet alakulásának
A jelen állás szeľint minden vizsgźń on-line
módon terveziink lebonyolítani.
az EduBase feltĺleten, szóbarl pedig az ol<tatő
által pľeferált felületen.)
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Dr. Frankó Tamás
ľektoľ
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2500 Eszteľgom, Szerrt Istvĺán tér

10.

Te|:33/54I-902

E-mail: foiskola@eszhf.hu

