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A 2020/2021. tanév I. félév
oktatásának indítása
ET rendelkezés melléklete

Budapest, 2020. augusztus 4.

I. A Budapesti Corvinus Egyetem a 2020/2021. tanév őszi félévében az alábbi
oktatásszervezési megoldásokat alkalmazza
ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSEK
1. MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMOK
1.1. A 100 főnél nagyobb előadásokat aszinkron előadás videostream formájában tartjuk meg az
alábbi formákban.
A 200 főnél nagyobb előadásokra vonatkozóan:
A „40/2020. (VII. 8.) számú Elnöki Testületi rendelkezés nagy létszámú előadások
megtartásának módjáról a 2020/21. őszi félévben” szabályozza









Az előadások előzetesen felvételre kerülnek.
Az előadások professzionális technikai támogatással készülnek, a felvétel az egyetemi
stúdióban zajlik, az előadás és a hozzá tartozó prezentációs anyagok – ppt fóliák, rövid
videók, egyéb tárgyi személtető anyagok – utómunkálataival magas technikai minőségű
anyagok készülnek.
Az előadások linkjeit a tárgy Moodle felületére kell feltölteni olyan módon, hogy a
Streamre kerül feltöltésre és a Moodlebe a linket kell be berakni.
Az órarend szerinti első négy előadást egyeztett időpontban július és augusztus folyamán
kell felvenni, és 2020. szeptember 7-ig kell feltölteni. A további előadásokat az órarend
szerinti időpont előtt legalább 14 nappal rögzíteni kell a Moodle rendszerben az itt
megadott módon.
Az előadásokat a hallgatók tetszőleges időpontban, akár többször is megtekinthetik.
Amennyiben az előadáshoz szeminárium is tartozik, a szeminárium egyben konzultációs
lehetőséget is jelent e hallgatók számára. További konzultációs lehetőséget jelentenek az
oktatói fogadóórák.

A 100 főnél nagyobb, de 200 főnél kisebb előadásokra vonatkozóan:
A „40/2020. (VII. 8.) számú Elnöki Testületi rendelkezés nagy létszámú előadások
megtartásának módjáról a 2020/21. őszi félévben” szabályozza
A magyar nyelven a több kurzusba sorolt előadásokat, továbbá az intézetek által kiválasztott és
az oktatási rektorhelyettes által jóváhagyott 24 stratégiai fontosságú, 100 főnél nagyobb várható
létszámú előadást (intézetenként 2-2 tárgyat) előzetesen az egyetemi stúdióban, professzionális
minőségben rögzíteni kell, és a hallgatók számára aszinkron formában a félév során elérhetővé
kell tenni.
További, 100 főnél nagyobb, de 200 főnél kisebb előadások



Az előadások előzetesen felvételre kerülnek.
Az előadásokat az oktatók maguk előre rögzítik (TEAMS alkalmazáson belül a videórögzítés
használatával, vagy PowerPoint prezentáció (MP4 formátumban mentve) alámondással,
egyéb digitalizált megoldások használatával). Az elkészített előadásokat a szerzői jogi








védelem érdekében a STREAM-alkalmazásban kell tárolni, és a kurzus TEAMS vagy
MOODLE felületein keresztül megosztani a hallgatókkal. Az előállítással és a publikálással
kapcsolatos technikai segédletet a Microsoft STREAM használatáról szóló
dokumentumban
a
https://www.uni-corvinus.hu/ona/tavoktatas/informatikaitudnivalok/oktatoknak/ webhelyen találják.
A TDTK módszertani támogatást nyújt az előadóknak, amelyhez segítőanyagokat
találhatnak a Moodle Távoktatás támogatása kurzusban. Emellett a tdtk-tamogatas@unicorvinus.hu e-mailben is igényelhető egyéni támogatás.
Az órarend szerinti első négy előadást 2020. szeptember 7-ig kell feltölteni. A további
előadásokat vagy azok linkjét az órarend szerinti időpont előtt legalább 14 nappal rögzíteni
kell a Moodle rendszerben az itt leírt módon.
Az előadásokat a hallgatók tetszőleges időpontban, akár többször is megtekinthetik.
Amennyiben az előadáshoz szeminárium is tartozik, a szeminárium egyben konzultációs
lehetőséget is jelent e hallgatók számára. További konzultációs lehetőséget jelentenek az
oktatói fogadóórák.

1.2. A 40 főnél nagyobb, de 100 főnél kisebb előadásokat szinkron (valós idejű, órarendi időben
megvalósuló) előadás videostream formájában, vagy nem valós idejű – előre rögzített –
előadás formájában tartjuk meg. Amennyiben a tárgyfelelős amellett dönt, hogy az előadásokat
előre rögzíti vagy e-learning tananyagokkal kiváltja, az előadások órarendi időpontjában
konzultációkat tart a hallgatók számára.

1.3. A 40 főnél kisebb előadásokat tantermi előadás formájában tartjuk meg.
1.4. Szemináriumok és egyéb gyakorlati órák megtartása
A szemináriumok és egyéb gyakorlatok normál csoportokban tantermi vagy hibrid órák
formájában zajlanak. A tárgyfelelősök az intézetvezetők és a szakfelelősök jóváhagyásával az
alábbi opciók közül választják ki a szemináriumok és egyéb gyakorlatok megvalósítási formáit:
 „A” változat (célszerű akkor alkalmazni, ha a szemináriumon / gyakorlaton a feladatok
jellege megköveteli az összes hallgató személyes részvételét).
A szemináriumi csoport teljes létszámban tantermi órán vesz részt. A terem adta
lehetőségeken belül ügyelni kell a megfelelő távolságtartásra. Ennek érdekében itt
különösen ügyelni kell arra, hogy az egy tanteremben egyszerre tartózkodó hallgatók
száma nem haladhatja meg a tanterem kapacitásának 50%-át! Amennyiben az adott
kurzus létszáma és a rendelkezésre álló termek befogadó képessége ezt nem teszi
lehetővé, akkor a „B” vagy „C” változat alkalmazását kell előnyben részesíteni.
 „B” változat (célszerű akkor alkalmazni, ha a szemináriumon / gyakorlaton több egyéni
vagy csoportos beadandó feladatot oldanak meg a hallgatók).
A szemináriumi csoportot két részre bontjuk: Az „A” héten a szemináriumi csoport egyik
fele tantermi órán vesz részt, másik fele otthoni egyéni vagy csoportos feladatok

megoldásán dolgozik. A „B” héten a csoport másik fele vesz részt szemináriumi órán
(melynek keretében az előző heti feladatról beszámolhat, a feladat megbeszélésre,
értékelésre kerülhet), a csoport egyik fele pedig otthoni egyéni vagy csoportos feladatok
megoldásán dolgozik.
 „C” változat (célszerű akkor alkalmazni, ha a szemináriumon / gyakorlaton a tanár
irányításával többnyire feladatmegoldás történik és ugyanannak a tárgynak több
szemináriumi csoportja van).
A szemináriumi csoportot két részre bontjuk: Az „A” héten a szemináriumi csoport egyik
fele tantermi órán vesz részt, másik fele otthon dolgozza fel az adott heti anyagrészt,
amelyet az oktató már előre felvett és feltöltött a STREAM-alkalmazásban és a kurzus
TEAMS vagy MOODLE felületein keresztül megosztott a hallgatókkal. A „B” héten a csoport
másik fele vesz részt a tantermi órákon és az első fele dolgozza fel az adott heti, az oktató
által már előre felvett és feltöltött szemináriumi / gyakorlati részt.
Levelező tagozatú képzéseken ettől eltérő formák is alkalmazhatók, melyeket a tárgyfelelős
az intézetvezetővel és a szakfelelőssel egyeztetve határoz meg.
1.5. Szakdolgozati konzultációk online és tantermi formában is tarthatók.

2. ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMOK
2.1. A 40 főnél nagyobb létszámú előadásokat aszinkron előadás videostream formájában tartjuk
meg az alábbi formákban
A 60 főnél nagyobb előadásokra vonatkozóan:
A „40/2020. (VII. 8.) számú Elnöki Testületi rendelkezés nagy létszámú előadások
megtartásának módjáról a 2020/21. őszi félévben” szabályozza









Az előadások előzetesen felvételre kerülnek.
Az előadások professzionális technikai támogatással készülnek, a felvétel az egyetemi
stúdióban zajlik, az előadás és a hozzá tartozó prezentációs anyagok – ppt fóliák, rövid
videók, egyéb tárgyi személtető anyagok – utómunkálataival magas technikai minőségű
anyagok készülnek.
Az előadások linkjeit a tárgy Moodle felületére kell feltölteni olyan módon, hogy a
Streamre kerül feltöltésre és a Moodelbe a linket kell be berakni.
Az órarend szerinti első négy előadást egyeztett időpontban július és augusztus folyamán
kell felvenni, és 2020. szeptember 7-ig kell feltölteni. A további előadásokat az órarend
szerinti időpont előtt legalább 14 nappal rögzíteni kell a Moodle rendszerben az itt
megadott módon.
Az előadásokat a hallgatók tetszőleges időpontban, akár többször is megtekinthetik.
Amennyiben az előadáshoz szeminárium is tartozik, a szeminárium egyben konzultációs
lehetőséget is jelent e hallgatók számára. További konzultációs lehetőséget jelentenek az
oktatói fogadóórák.

A 40 főnél nagyobb, de 60 főnél kisebb előadásokra vonatkozóan
A 40 főnél nagyobb, de 60 főnél kisebb előadásokat szinkron (valós idejű, órarendi időben
megvalósuló) előadás videostream formájában tartjuk meg.
 Az előadások előzetesen felvételre kerülnek.
 Az előadásokat az oktatók maguk előre rögzítik (TEAMS alkalmazáson belül a videórögzítés
használatával, vagy PowerPoint prezentáció (MP4 formátumban mentve) alámondással,
egyéb digitalizált megoldások használatával). Az elkészített előadásokat a szerzői jogi
védelem érdekében a STREAM-alkalmazásban kell tárolni, és a kurzus TEAMS vagy
MOODLE felületein keresztül megosztani a hallgatókkal. Az előállítással és a publikálással
kapcsolatos technikai segédletet a Microsoft STREAM használatáról szóló
dokumentumban
a
https://www.uni-corvinus.hu/ona/tavoktatas/informatikaitudnivalok/oktatoknak/ webhelyen találják.
 A TDTK módszertani támogatást nyújt az előadóknak, amelyhez segítőanyagokat
találhatnak a Moodle Távoktatás támogatása kurzusban. Emellett a tdtk-tamogatas@unicorvinus.hu e-mailben is igényelhető egyéni támogatás.
 Az órarend szerinti első négy előadást 2020. szeptember 7-ig kell feltölteni. A további
előadásokat vagy azok linkjét az órarend szerinti időpont előtt legalább 14 nappal rögzíteni
kell a Moodle rendszerben az itt leírt módon.
 Az előadásokat a hallgatók tetszőleges időpontban, akár többször is megtekinthetik.



Amennyiben az előadáshoz szeminárium is tartozik, a szeminárium egyben konzultációs
lehetőséget is jelent e hallgatók számára. További konzultációs lehetőséget jelentenek az
oktatói fogadóórák.

2.2. A 40 főnél kisebb előadásokra vonatkozó speciális lehetőségek:
 A 40 főnél kisebb előadások a kislétszámú angol nyelvű szakokon futnak. Ezekre az
előadásokra sok helyen jellemző, hogy az előadások és a szemináriumok sokszor keverten
valósulnak meg.
 Ennek megfelelően a tárgyfelelős döntési kompetenciája, hogy az előre felvett előadások
mellett az előadások időpontjában a szemináriumokhoz kapcsolódó interaktív
konzultációs foglalkozásokat tartson. Fontos azonban, hogy ezeket a konzultációkat az
alábbiakban bemutatott szemináriumi változatokhoz igazítsa.
2.3. Szemináriumokat és egyéb gyakorlati órákat a következő formák valamelyikében tarjuk meg.
A formák közötti választást csak a félév elején tudjuk megtenni, mivel a külföldi hallgatók beutazási
lehetőségei egyelőre teljesen bizonytalanok. A tárgyfelelősök az intézetvezetők és a szakfelelősök
jóváhagyásával az alábbi opciók közül választják ki a szemináriumok és egyéb gyakorlatok
megvalósítási formáit:
„A” változat (célszerű akkor alkalmazni, ha a hallgatók többsége Magyarországon
tartózkodik, azaz a hallgatók többsége magyar, vagy a tárgy többségében külföldi hallgatói
közül sokan jelen tudnak lenni).
 A szemináriumi csoportok szétbontása: A Magyarországon tartózkodó hallgatóknak
meghirdetett szemináriumi csoportok mellett legalább egy online szemináriumi csoport
meghirdetése azon hallgatók számára, akik nem tudnak személyesen jelen lenni. Ebben a
csoportban vagy csoportokban teljesen online módon zajlanak a szemináriumok a Teams
csoportokon belül. A Magyarországon tartózkodó hallgatók számára tantermi formában
zajlanak a szemináriumok. Itt is lehetőség van a magyar nyelvű szemináriumoknál
ismertetett további csoportbontásokra is.
„B” változat (célszerű akkor alkalmazni, ha a hallgatók kb. fele Magyarországon tartózkodik,
másik fele pedig olyan külföldi hallgató, akik nem tudnak jelen lenni).


A szemináriumi csoportot két részre bontjuk: Az „A” héten a szemináriumi csoport egyik
fele (Magyarországon tartózkodó hallgatók) tantermi órán vesz részt, másik fele otthoni
egyéni vagy csoportos feladatok megoldásán dolgozik. A „B” héten a csoport másik fele
(külföldön tartózkodó hallgatók) online szemináriumi órán vesz részt (melynek keretében
az előző heti feladatról beszámolhat, a feladat megbeszélésre, értékelésre kerülhet), a
csoport egyik fele pedig otthoni egyéni vagy csoportos feladatok megoldásán dolgozik.

„C” változat (célszerű akkor alkalmazni, ha a hallgatók döntő többsége külföldi és nem tud
Magyarországon tartózkodni és a Magyarországon tartózkodó hallgatók létszáma nem éri el
a 10 főt)


A szemináriumok teljesen online módon a teams csoportokon belül zajlanak.

Levelező tagozatú képzéseken ettől eltérő formák is alkalmazhatók, melyeket a tárgyfelelős az
intézetvezetővel és a szakfelelőssel egyeztetve határoz meg.

2.4. Szakdolgozati konzultációk online és tantermi formában is tarthatók.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS EXECUTIVE DEGREE PROGRAMOK
A szakirányú továbbképzések és az executive degree programok kisebb létszámú, speciális fókuszú
képzések. Ezen specialitásokat figyelembe véve a tárgyfelelős a szakfelelőssel közösen dönt – az
intézetigazgatóval való egyeztetés mellett – az órák megtartásának formájáról.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KAMPUSZRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELÉTELEK
Amennyiben a Székesfehérvári Kampuszon olyan előadás kerül meghirdetésre, amely a Budapesti
Kampuszon aszinkron előadás videostream formájában valósul meg, a tárgyfelős az intézetvezetővel
egyeztetve dönti el, hogy a Székesfehérvári Kampuszon az előadást személyes jelenléttel vagy a Budapesti
Kampuszon alkalmazott, előre rögzített és a Streambe feltöltött aszinkron online formában valósítja meg.

AZ ELŐADÁSOK, A SZEMINÁRIUMI ÉS GYAKORLATI ÓRÁK TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
MEGADÁSA ALAP- ÉS MESTEKÉPZÉSEKEN, VALAMINT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKEN ÉS
EXECUTIVE DEGREE PROGRAMOKON
Valamennyi előadás, szeminárium és egyéb gyakorlat tartásának módját – az előzőekben bemutatott
bármely változat esetében – a tárgyfelelősnek a Neptun rendszerben a tárgymeghirdetés
megjegyzésében és a tantárgyi adatlapon az „Órarendi beosztás” sorban egyaránt rögzíteni kell 2020.
augusztus 24. éjfélig.

AZ OKTATÁSSZERVEZÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A személyes jelenléttel megvalósuló bármely oktatási formánál úgy kell az órákat és a csoportokat
megszervezni, hogy az egy tanteremben egyszerre tartózkodó hallgatók száma nem haladhatja meg a
tanterem kapacitásának 50%-át!

II. A 2020/2021. tanév őszi félévében a vírushelyzetből adódó esetleges változások kezelése
Amennyiben a vírushelyzet következtében a megelőző intézkedések szigorítása vagy az oktatás módjára
vonatkozó szigorúbb szabályozás következik be, annak mértékét és módját figyelembe véve további
változások lehetnek az oktatásra vonatkozóan. Az oktatóknak készülni kell arra is, hogy az oktatás
távoktatás formájában bármikor folytatható legyen Moddle-Teams platformon. Ehhez, illetve a különböző
szemináriumi megoldások alkalmazásához az ISZK az előzetes tárgyfelvételt követően a szorgalmi időszak
kezdetét megelőzően létrehozza – az idei évben márciustól elrendelt távoktatás során már bevált –
Moodle-Teams integráció keretében minden kurzus Teams csatornáját. A kurzusok létrehozását követően
a tárgyfelvételi időszakban – tekintettel a hallgatók kurzusmódosításaira – a Neptun-Moodle-Teams
szinkronizálást naponta el kell végezni.

III. Felvett, de az országba be nem utazó, vagy késve érkező hallgatók
A felvett hallgatókkal a kapcsolatot az egyetem által közzétett, a félév kezdéshez kapcsolódó hivatalos
tájékoztatás tekintetében a Hallgatói Szolgáltatások tartja.
A hallgatók a Hallgatói Szolgáltatások felé kötelesek jelezni, hogy beérkeznek-e a félév megkezdéséig, vagy
a beutazás akadályozása következtében az online oktatás formájában kívánnak tanulni, melynek új felvett
hallgató esetében az online beiratkozás a feltétele.
Azon országokból érkező hallgatók elhelyezéséről, akik számára két hét karantén kötelező a Közgáz
Campus és a Hallgatói Szolgáltatások szervezésével egyeztetést kell lebonyolítani, hogy a hallgatókat
megfelelően tudják tájékoztatni a rendelkezésre álló elhelyezési lehetőségekről.

