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Tájékoztatás a távoktatás menetéről
Tisztelt Oktatók, Kedves Hallgatók!
A 2020. március 23-án induló távoktatással kapcsolatosan az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket.

Rektor úr korábbi utasításának megfelelően 2020. március 23-án, a hetedik oktatási héttel
kezdetét veszi az oktatás távoktatás formájában történő lebonyolítása.
- Az eredeti órarend (közép-európai idő szerint) lesz érvényben minden karon és évfolyamon.
- Az oktatási szervezeti egységek feladata, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a
2019/2020. tanév II. félév hátralévő tananyagai a lehető legmagasabb színvonalon eljuthassanak
a hallgatókhoz az elméleti ismeretek vonatkozásában a veszélyhelyzeti időszakban, míg a
gyakorlati oktatás jelentős részét tekintve az azt követő időszakban.
- Az oktatási szervezeti egységek 2020. március 20-án 18.00 óráig állítják össze a tanmenetüket,
melyet egyrészt a saját honlapjukon, másrészt lehetőség szerint az egyetemi e-learning
rendszeren tesznek közzé.
- Az oktatási szervezeti egységek feladata, hogy minden hátralévő tananyagot, ami távoktatás
formájában megoldható oktassák le és minden kötelezően tervezett számonkérés is történjék
meg. Természetesen az ilyen formában nem megoldható gyakorlati órákat a veszélyhelyzet
feloldását követően be kell pótolni, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati vizsgák pótlására is a
veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor, mely a szemeszter meghosszabbodását
eredményezheti.
- Az évközi számonkérés és vizsgáztatás, szakdolgozatvédés a „Zoom” rendszer használatával
valósul meg, mely folyamatosan integrálódik az egyetemi e-learning rendszerbe. A technikai
részletekre vonatkozóan külön tájékoztatás készült.
- Az esetlegesen felmerülő további kérdésekben kérem az illetékeseket szíveskedjék keresni, az
alábbiak szerint:
oktatási kérdések: az érintett oktatási szervezeti egységek tanulmányi felelősei
tanulmányi kérdések: Tanulmányi Osztály évfolyam ügyintézői, e-mail formájában.
oktatásmódszertani kérdések:
oktatók számára: segitseg@e-learning.semmelweis.hu
hallgatók számára: Hallgatói Támogatói Felület:
https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=1559
-

Közös célunk, hogy az elkövetkező időszakban minél zökkenőmentesebben megoldjuk az oktatást, ehhez
kérem szíves türelmét, és segítő közreműködését.
Budapest, 2020. március 19.
Tisztelettel és üdvözlettel,

Dr. Hermann Péter
oktatási rektorhelyettes

Dr. Kiss Levente
igazgató
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