Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Rektor
H- 8200 Veszprém, Juta si út 18/2
Telefon: (88) 542-700, Fax: (88) 542 - 726;
e- mail: rektor@vhf.hu

Intézkedések a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) és a szaktárcától a
felsőoktatási intézményeknek címzett tájékoztatás alapján a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskolán történő távoktatással kapcsolatban
2020. március 12-14. rektori szünet
2020. március 16-21. tavaszi szünet
2020. március 23-tól távoktatás megkezdése, figyelemmel a rendelet 4.§ b) szakaszára
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelet szabályainak a megsértése akár három havi elzárással is
sújtható.
Szeminárium
A szemináriumi életvitelszerű tartózkodást nem kollégiumi, hanem „szerzetesházi” közösségi
tartózkodásnak tekintjük (A későbbiekben fontos lehet a lakóhely szempontja is, a szeminaristáknak
nincs bejelentett állandó lakóhelye a VHF szemináriumában. Ez alól kivétel a két fő erdélyi
szeminarista.), így a Rendelet hatálya nem terjed ki rá. A szemináriumi lakhatás és nevelés tehát
folyamatos lehet a tavaszi szünetet követően 2020. március 23-tól. Azonban a képzésük
távoktatásban történik.
Kollégium
Az Operatív Törzs 2020.03.14. döntése értelmében a felsőoktatási intézmények kollégiumait ki kell
üríteni, a hallgatóknak a személyes tárgyaikat is magukkal kell vinniük. Az adott kollégiumra
vonatkozó kiköltözés szabályait a hallgató köteles betartani. Az Operatív Törzs döntése értelmében
a Kollégium vezetősége a következőket rendeli el:
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola kollégiumában a kiköltözésre
2020. március 15. 11:00-tól
2020. március 17. 12:00-ig van lehetőség.
Az otthonukba hazatérni nem tudó kollégistáknak (külföldi, határon túli magyar, rektori
méltányossági engedéllyel már rendelkező magyar hallgató) később kiadott utasítás szerint
kell majd eljárniuk.
Amennyiben a kiköltözés a fenti menetrend szerint az Ön számára semmiképpen nem kivitelezhető
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kuzma@vhf.hu címen.
Oktatás
A felsőoktatási tevékenységet távoktatás formájában kell megvalósítani 2020. március 23-tól.
1.
A Rektor felhívja az oktatókat, hogy minden tárgy oktatója értesítse a kurzusát felvett
hallgatókat, hogy a soron következő órának mi lett volna a tárgya, és az előadáson, szemináriumon
való részvétel helyett mit kell otthon elolvasniuk.
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- Ha van a tárgyhoz jegyzet, vagy tankönyv, akkor annak a megfelelő részére kell hivatkozni.
Szükség esetén a vonatkozó részek beszkennelhetők.
- Az oktatók tegyék világossá, hogy a vizsga teljesítéséhez milyen irodalom elsajátítását kívánják
meg, ill. ha rendelkeznek az előadásokhoz kapcsolódó diasorokkal, azokat a hallgatóknak küldjék
meg.
- Szemináriumok esetén adjanak gyakorlati feladatokat a hallgatóknak.
- Gyakorlatok esetén adják meg, hogy milyen külsős gyakorlati igazolásokat fogadnak el. Az
elfogadható igazolásokról a tanulmányi osztályt tájékoztassák.
2.
Az 1. pontban írt közlésre lehetőséget biztosít a NEPTUN rendszer. Ezen kívül a közvetlen
telefonos vagy más elektronikus kapcsolattartás is megengedett.
3.
Az 1. pontban írt közlést hetente – az aktuális tananyagrészeknek megfelelően – ismételni
kell, mindaddig, amíg a rektori utasítást vissza nem vonják.
4.
Lehetőség szerint készüljenek egy-egy témakör áttekintésére rövid vázlatok, ábrák,
szemléltető anyagok, PPT-k. Az intézmény ezeken kívül még megvizsgálja távoktatási rendszerek
használatának lehetőségét.
5.
Javasolom, hogy – különösen azon tárgyak esetén, ahol jegyzet, tankönyv nem segíti a
hallgatók otthoni egyéni felkészülését – az előadók – tablettel, mobiltelefonnal – készítsenek
felvételt előadásaik egy részéből.
6.
Amennyiben nem állnak rendelkezésre jegyzetek, az oktatók készítsék el azokat a távoktatás
ideje alatt, hogy a hallgatók hatékonyan tudjanak a vizsgára készülni.
7.

Az e-mailben érkező esetleges hallgatói kérdéseket rövid határidőn belül válaszoljátok meg.

8.

Oktatási időben elektronikus elérhetőséget otthonról is biztosítani kell a hallgatók számára.

9.
A szakdolgozati konzultáció elektronikus úton történjen. Ellenkező rendelkezésig a leadási
határidő végéig elegendő elektronikus formában benyújtani a tanulmányokat. A tanulmányok
elfogadása után azokat postai úton kell a tanulmányi osztály részére megküldeni.
10. Technikai kérdések esetén az Intézmény Tanulmányi Osztálya elektronikus úton áll
rendelkezésre.
Kutatás
Minden oktatónak kötelessége a korábbiakhoz hasonlóan kutatási tevékenységének folytatása.
Veszprém, 2020. március 16.
Dr. Varga István sk.
megbízott rektor

