ELNÖKI TESTÜLET
40/2020. (VII. 8.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
nagy létszámú előadások megtartásának módjáról a 2020/21. őszi félévben
A 2020/21. tanév I. félévében az Egyetemnek a járványügyi készültség fennmaradásával kell számolnia. Ha
lehetséges lesz a jelenléti oktatás, jelenlegi tudásunk szerint akkor sem fog tudni maradéktalanul megvalósulni.
Különösen a következő kockázatok állnak fenn:
a) a külföldi – és különösen az Európán kívüli – hallgatók jelentős része nem fog tudni (időben) beutazni
Magyarországra, és csak távolléti oktatásban tudja elkezdeni vagy elvégezni az őszi félévet;
b) a járványügyi ajánlások miatt egyelőre nyitott kérdés a kollégiumok működése, ami sok magyar és külföldi
hallgató részvételét megnehezítheti a jelenléti oktatásban;
c) ha az aktuális járványügyi ajánlások és előírások lehetővé is teszik majd ősszel a jelenléti oktatást,
előreláthatólag a zsúfoltságot akkor is csökkenteni kell, ezért minden kurzust nem lehet jelenléti oktatással
megtartani.
Egyértelmű cél, hogy akár jelenléti, akár távolléti formában, a tanterv szerinti kurzusok induljanak. Mivel nagy a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság, az Egyetem több lépésben tud dönteni arról, mely kurzusok
esetében kell jelenléti, és melyek esetében távolléti formájú oktatásra készülni. Első lépésként - tekintettel a nyári
előkészületek szükségességére - a nagy létszámú előadásokról döntünk, a következőképpen:
 a 2020/2021-es tanév I. félévében 60 főnél nagyobb várható hallgatói létszámú, angol nyelven meghirdetett
előadásokat; és
 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.
 Az ehhez kapcsolódó beszerzési folyamat lezárta után, a TDTK és a Kommunikációs Igazgatóság
koordinálásával 2020. szeptember 10-ig kell elkészíteni az órarend szerinti első négy előadást. A további
előadásokat az órarend szerinti időpont előtt legalább 14 nappal rögzíteni kell, időt hagyva az utómunkákra.
 Stúdió kapacitáskorlat esetén az érintettekkel egyeztetve az oktatási rektorhelyettes dönt.
 Az előadások videóit a Microsoft Stream platformra mint belső egyetemi felületre kell feltölteni, és innen a
Moodle-ba linkelni. Így az előadásokat a hallgatók bármikor meg tudják nézni, de nem tudják letölteni.
A nagy létszámú előadások előzetes rögzítését a TDTK oktatásmódszertannal, a stúdió pedig a vizuális technikával,
utómunkálatokkal is támogatja. Így magas színvonalú tananyagok készülhetnek. Az aszinkron forma a hallgatók
számára lehetővé teszi, hogy tetszőleges időpontban nézzék meg (akár többször is) az előadást. Ez egyrészt segíti
a külföldön, különböző időzónákban lévő hallgatók tanulását. Másrészt az előadásokhoz kapcsolódó feladatokkal és
a szemináriumokkal együtt korszerű blended learning módszertan részeként hasznosulhat.
Több kurzusba sorolt előadásoknál főszabályként online formában egy előadássorozatot kell készíteni a tárgy
előadóinak részvételével. Tekintettel a tantárggyal járó egyéb oktatói feladatokra, óraterhelésként – intézetvezetői
és akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettesi jóváhagyás mellett – az előadók azt az óraszámot számolhatják
el, amelyet jelenléti oktatás esetén tartanának.
MELLÉKLET
Jelen ET rendelkezés hatálya alá tartozó tantárgyak. A tantárgyak a várható becsült létszámadatok alapján kerültek
kiválasztásra. Az intézetek által választott előadások közé továbbá tantárgyak is választhatók, amennyiben az intézet
becslése szerint azok várható létszáma meghaladja a 100 főt.
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OKTATÁSMÓDSZERTANI HÁTTÉR
A koronavírus járvány okozta bizonytalanságokon túl az oktatás stratégiai fejlesztései között szereplő digitalizációs
törekvéseket az elmúlt időszak távoktatási törekvései még inkább felerősítették.
A következő tanév megkezdésével kapcsolatban fontos, hogy a legnagyobb hallgatói létszámú előadások
megújuljanak. Ehhez kapcsolódóan a következő szempontokat kell figyelembe venni:
 A frontális oktatás, és annak leggyakoribb megnyilvánulása, a nagylétszámú előadások tartása a mai kor
kihívásainak egyre kevésbé felel meg. Bár több kísérletet láthatunk az előadások iránti érdeklődés
fenntartására – pl. az előadásokba beépített játékos elemek, hallgatói kvízek, stb. – a nemzetközi
gyakorlatok sokkal inkább a kisebb csoportos, interaktív, projektszerű, probléma-központú oktatás,
foglalkozások felé tolódnak el, ahol a nagylétszámú előadásokat e-learning, blended learning alapú
megoldások váltják fel.
 Egyetemünkön az előadások látogatottsága az elmúlt években jelentősen csökkent. Ezen jelenség miatt az
előadás műfaja a közelmúltban már többször megkérdőjeleződött, és megindult a szakmai egyeztetés arról,
hogyan lehetne ezek helyett korszerű, XXI. századi megoldásokat találni.
 Egyetemünk átalakulásához kapcsolódóan, a Corvinus Megújulás Projekt keretében 2019 májusában
elkészült az „Oktatási stratégia előkészítő tanulmány”, mely a legfontosabb rövid távú trendek (1−2 év) között
sorolta fel a hibrid (blended) oktatás elterjedését. Ebben az irányban válság előtt az Egyetemen több sikeres
pilot már megtörtént, több tárgy blended learning irányú átalakítása megkezdődött.
 A TDTK kollégáinál rendelkezésre áll az a szaktudás és tapasztalat, amely lehetővé teszi a további
fejlesztéseket az e-learning megoldások irányába.
 A veszélyhelyzet ideje alatt a gyors átállással a körülményeket a legtöbb szak esetében könnyen elfogadták
a hallgatók. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy amit szükségmegoldásként a hallgatók elfogadtak, azzal
szemben az új tanévben már komolyabb minőségi elvárásokat támasztanak. Összehasonlítási alapként az
interneten számos jó minőségű, sokszor ingyenes tananyag eleve rendelkezésre áll, melyeket hallgatóink is
ismernek.
 Az előadások digitális átalakítása tehát a veszélyhelyzet előtt is napirenden volt, ezt az elmúlt időszak csak
felgyorsította. Mindezek miatt az online oktatás nem csak oktatásunk kívánatos átstrukturálásaként jelenik
meg, hanem kényszer is, hogy e-learning megoldások tekintetében felzárkózzunk a versenytársainkhoz:
 Az egyoldali oktatási megoldások modernizálását (előadások helyett rövidebb videók, ellenőrző
tesztek, háttéranyagok, felkészítő feladatok – melyek bárhonnan, saját tempóban elvégezhetők,
visszakereshetők, interaktivitást nem igényelnek) tehát már a következő tanévben meg kell kezdeni.
 A felkészült hallgatóknak a tudás elmélyítését biztosító gyakorlati foglalkozásokat kell kínálni, jelentős
interaktvitással, aktív tanulási megoldásokkal, ahol a tárgy jellegének megfelelő innovatív megoldások
széles skálája alkalmazható.
 Miközben az online oktatás lehetőségei közül a szinkron oktatás áll a legközelebb a hagyományos
oktatáshoz, annak korlátai is vannak:
 Nagyszámú résztvevő esetén az interaktivitás korlátozott;
 A megjelenési minőség egyenetlen;
 90 perces online anyag egyben történő befogadása nehézkes.
 Habár az aszinkron megoldások az interaktivitást nem tudják biztosítani, ezen műfaj esetében ez nem is cél,
míg más szempontokból az aszinkron megoldások hozzáadott értéket jelentenek.
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AZ ELNÖKI TESTÜLETI DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSA
 Az előadások hallgatói feldolgozásának támogatását szolgáló forgatókönyv elkészítéséhez a TDTK
módszertani támogatást nyújt az előadóknak, amelyhez segítőanyagokat találhatnak a Moodle
Távoktatás támogatása kurzusban. Emellett a tdtk-tamogatas@uni-corvinus.hu e-mailben is
igényelhető egyéni támogatás.
 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.
 A felvételek készítéséhez elkészült a megelőző tanév őszi szemesztere továbbá a megújult szakok
tantervei alapján egy táblázat, amelynek kitöltésével visszajelzést várunk a tárgyfelelőstől, hogy
mely oktatók vesznek részt a videók elkészítésében. A táblázatot az alábbi linken lehet kitölteni: Az
előadások felvételéhez kapcsolódó visszajelző tábla . A táblázatban megadott kapcsolattartót a
Kommunikációs Igazgatóság illetékese keresi meg a felvételek lehetséges időpontjával
kapcsolatosan.
Az előadások linkjeit a tárgy Moodle felületére kell a megadott határidőig feltölteni olyan módon, hogy a Streamre
kerül feltöltésre és a Moodlebe a linket kell be berakni.
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