Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

3/2020. (2020. XI. 10.) számú Rektori Utasítás

Rendkívüli oktatási szünet elrendeléséről

Hatályba lépés napja: 2020. november 10. napján
A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) módosítások nyomon követéséhez:
Felülvizsgálat:
 szakmai megfelelőség: Rektori Kabinet
 jogi megfelelőség:
Jogi Igazgatóság
Felelős:
Dr. Bihari Péter, oktatási igazgató
Kiadmányozó: Dr. Józsa János rektor

Az új típusú koronavírus okozta járvány elleni hathatósabb védekezés előkészítése és a távolléti
oktatásra történő átállás eredményességének biztosítása érdekében a fenntartó által 2020. november 6. napján kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő
megszervezéséhez” című fenntartói rendelkezés 1.12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre; a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (1)-(2) bekezdés szerinti feladatkörömben
eljárva a következő utasítást adom ki:
1. § [Az utasítás célja és hatálya]
(1) Jelen utasítás a tanulmányi munkával, a távolléti oktatásra való eredményes felkészülés
biztosításával összefüggő rendelkezést állapít meg.
(2) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed
a)
az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: hallgató);
b)
az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban már nem álló személyre a megszűnt hallgatói jogviszonnyal összefüggő ügyeinek intézése tekintetében (a továbbiakban:
volt hallgató); és
c)
az oktatásban vagy az oktatásszervezésben részt vevő valamennyi szervezeti egységre, minden oktatóra, kutatóra és tanárra, továbbá oktatói, illetve oktatásszervezési feladatokat ellátó személyekre (a továbbiakban együttesen: oktató).
2. § [A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó rendelkezések]
(1) Minden képzési formára és képzési munkarendre vonatkozóan 2020. november 11. és 13.
napján teljeskörű, minden tanulmányi cselekményre kiterjedő rektori szünetet rendelek
el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szünetre eső tanulmányi foglalkozások utóbb nem pótolhatók.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szünetre eső tanulmányi összegző tanulmányi teljesítményértékelések [TVSz 109. § (1) bekezdés c) pont] utóbb megtarthatók, feltéve, hogy az új időpontról a hallgatókat az esedékesség előtt legalább öt munkanappal értesítették és a teljesítés minden érintett számára más teljesítményértékeléssel nem ütköző módon biztosított.
(4) Amennyiben részteljesítmény-értékelés [TVSz 109. § (1) bekezdés b) pont] teljesítési határideje (pl. házi feladat beadása) az (1) bekezdés szerinti napon jár le, a teljesítési határidő öt munkanappal meghosszabbodik.
3. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések]
(1) Jelen utasítás 2020. november 10. napján lép hatályba és 2021. január 31. napján hatályát
veszti.
(2) Jelen utasítást a Rektori Kabinet gondozza.
(3) Jelen utasítás elérhető az Egyetem központi honlapján (www.bme.hu) a „Tájékoztató a
koronavírus-helyzetről” oldalon, továbbá a Rektori Kabinet honlapján, a https://rektori.bme.hu/content/utasitasok_korlevelek_tajekoztatok oldalon.
Budapest, 2020. november 10.

Dr. Józsa János s.k.
rektor

