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REKTORI INTEZKEDES
a2020120Ż1. tanév II. (tavaszi) felévének a vĺzsgarendjéľől

A koronavírus-járvány miatt éľvényben |évő aB /Z020. (XI.10.J számú koľmányrende-
letet a 234/2021'. (V.6.) szám(l kormányrendelet z\zL. május 10-ei hatálybalépéssel
módosította'Ez a rendelkezés lehetőséget ad a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy a
Rektor dönthet a hallgatói jelenlétet igénylő tudásmérések személyes érintkezés mellett
történő megszervezésérő|, a szükséges védelmi intézkedések szigorú betartásával.

Fenti jogszabály alapján úgy rendelkezem, hogy intézményünkben a 202a/Z1'' tanév ||.
félévének vizsgaidőszakában esedékes számonkéréseket személyes ielenlét formájá-
ban tartjuk meg. A szorgalmi időszak rendjében nincs változás.

A v izs g a Ídóís za k r en dj e Teológus szak Kate k éta- le l k ip ĺis zto r i
munkuíliľs szak

Vi z s gaidő s zak kezďete : 2021 máius 25 20ŻI. május 17
Vizsgaidőszakvége: 202I. iúnius 18. 202I. iúnius 23
Pótvizs gaid ő szak kezdete 202I. iúnius 19. 202I. iúnius 24.
Pótvizsgaidőszak vége: 202I. iúnius 25. 202I. iúnius 29.
Zárővizsga időpontia: 202I. június 01. 202I. iilnius2Ż.

1.) Akinek esetleg egészségügyi okból nincs lehetősége személyes megjelenésre, aZ ne
Vegye fe| avizsgákat, hanem a rektorhozintézettkérvényben kezdeményezze,hogy
ebben a félévben nem kíván vizsgázni. (Ez a mulasztás nem számít bele a tárgy-
felvételek számába.)

2') On-line vizsgázásra nincs lehetősége senkinek. Ha valaki közvetlenül a vizsga előtt
betegszik meg, azt a tanulmányi osztályunk felé (ask{$*sz}tĺ"hri) köteles jelezni.

3.) A főiskola oktatói és munkatársai számára további folyamatos munkavégzést
rendelek e| azza|, hogy oktatóink 2021'' május 24-ig home-office üzemmódban
dolgozhatnak.

4.) A maszkviselésre, a távolságtartásra és az egyéb egészségügyi előírásokra a K-3-
6 / 2020' iktató számú intézkedé s i terv az ir ány adő'

5.) |elen intézkedés 202I' május 10. napján lép hatályba, és rendelkezései a következő
intézkedésig éľvényben maradnak.
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