Tisztelt Hallgatók,
A koronavírus-járvány kapcsán elrendelt vészhelyzet Egyetemünk oktatási tevékenységét is
érinti. A kormány döntése értelmében az Egyetem távoktatás formájában biztosítja hallgatói
számára a tananyag és a szükséges kompetenciák elsajátítását, megcélozva ezzel a félév
sikeres és eredményes befejezését.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tegnapi tájékoztatása alapján a felsőoktatási
intézményeknek 2020. március 23-ig meg kell teremteniük a távoktatás feltételeit, hogy
minden hallgató számára biztosított legyen a félév befejezése. Jelen állás szerint arra kell
felkészülnünk, hogy a tavaszi félévet a most kialakított feltételrendszer alapján kell
befejeznünk.
A március 12-13-ra intézményi hatáskörben elrendelt oktatási szünet, valamint a következő
hétre előrehozott tavaszi szünet lehetőséget teremt számunkra a távoktatásra való
felkészülésre.
Az Egyetem és a Hallgatói Önkormányzat vezetése, valamint a távoktatás megszervezésében
és előkészítésében résztvevő kollégák, a döntés megszületése óta folyamatosan dolgoznak
azon, hogy az oktatási programok tanterveiben szereplő elvárások teljesítését az új helyzetben
is biztosítani tudjuk minden hallgató számára.
A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ több oktatásmódszertani megoldást dolgozott ki.
Támogatásukkal az oktatók kiválasztják az adott kurzushoz legjobban illeszkedő módszert,
és ennek bázisán átalakítják, fejlesztik annak tananyagát. Az oktatók a tantárgyi adatlapokat
módosítani fogják, melyekben megadják a távoktatással kapcsolatos információkat (például
az online jelenléttel kapcsolatos követelményeket, a tantárgy teljesítésének feltételeit). A
tantárgyi célok tehát nem változnak, a megvalósítás módja viszont igen.
A módosított tantárgyi adatlapokat március 23-án 8.00 órától elérhetővé tesszük a Moodle
rendszerben, a felület legfelső szakaszában, a „Közlemények” pont alatt. Ezzel egyidejűleg a
már lezajlott oktatási hetek tananyagát és az első, március 23-án kezdődő távoktatási hét
online feladatait, feldolgozandó anyagait is feltöltjük a megfelelő kurzushoz.
A beérkezett hallgatói visszajelzések és kérdések alapján a következő döntések születtek:
● Az Egyetem elsődleges célja, hogy a tavaszi félévre felvett kreditek teljesítésének
lehetősége biztosított legyen.
● A tavaszi szünet ideje alatt az oktatók számonkéréseket nem tartanak, határidős
feladatokat erre a hétre nem tűznek ki a hallgatóknak.
● Az oktatók több tárgy esetében az előrehozott tavaszi szünet után is folytatják a
távoktatási anyagok összeállítását, fejlesztését, azonban ekkor már számíthatnak a
hallgatók számonkérésre és feladat feldolgozásra is.
● Az intenzívhetes/projekthetes tárgyak az utolsó tanítási héten kerülnek megtartásra.
● A vizsgaidőszak nem lett rövidebb. Alsóbb évesek hallgatók számára továbbra is 5
hetes lesz, míg záróvizsgázó hallgatók számára 4 hét, amely nem foglalja magában a
záróvizsga időszakát.
● A nyelvi tárgyaknál is online folytatódik tovább a képzés.
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A szakdolgozat leadási határideje 2 héttel eltolásra került, tekintettel a helyzet
teremtette nehézségekre. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ennél későbbi leadásra
még késedelmi díj megfizetése esetén sincs mód!
Március 23-án a tavaszi szünet után, az oktatást távoktatási formában folytatjuk.
Kérjük, hogy olvassák el figyelmesen a módosított tantárgyi adatlapokban leírt
követelményeket. Az oktatást a félévi heti órarendek szerint folytatjuk úgy, hogy az
adott óra idősávjában a tantárgyi adatlapon előírt módon lehet kapcsolatba lépni az
adott kurzus oktatójával (például ekkor lesznek az élő közvetítések, vagy az egyéni és
csoportos konzultációk, szóbeli vagy írásbeli beszámolók). A számonkérés és a
jelenlét pontos felépítését, formáját a módosított tantárgyi adatlapok fogják tartalmazni!
Ezen felül az oktatók a fogadóóráikban a megadott módon elérhetők lesznek (pl. email, vagy skype vagy egyéb online fórum).
Oktatási platformként a Moodle, valamint az O365 rendszert használjuk. Ettől eltérő
megoldásokról a kurzus oktatói részletes információkat fognak közölni az adott kurzus
hallgatóival.
A tanév időbeosztását az új helyzetet figyelembe véve módosítottuk. A csatolt file a
félév főbb szakaszait tekinti át, valamint napi bontásban részletezve is ismerteti a félévi
ütemezést.

A fennálló helyzetben Egyetemünk valamennyi oktatója, a Hallgatói Önkormányzat vezetése
és a szolgáltatások területén dolgozó összes munkatársunk mindent elkövet, hogy a
megszokott magas színvonalú minőséget nyújtsuk hallgatóinknak az oktatás és a kapcsolódó
szolgáltatások területén.
Ehhez kérjük a Corvinus Egyetem hallgatóinak támogató együttműködését.
A fejleményekről folyamatos tájékoztatást nyújtunk, ezért kérjük kövessék az Egyetem
hivatalos információs csatornáit.
Vigyázzunk magunkra és egymásra is!
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