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X/2021. (IX. 30.) sz. dékáni utasítás
a 2021/2022-es tanév őszi félév vizsgaidőszakának lebonyolításáról a
Bölcsészettudományi Karon
Az ELTE szenátusa november 15-én jóváhagyta az egyetem járványügyi testületének javaslatát,
amely a dékánoknak megadja a felhatalmazást arra, hogy a járványhelyzet miatt eltérjenek a
hagyományos oktatási rendtől. (CXCIV/2021. (XI. 15.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd
Tudományegyetem 2021/2022-es tanév őszi félévére vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és
vizsgaszabályozásának jóváhagyásáról).
Ezen felhatalmazás alapján
1) A 2021/2022-es tanév őszi félév vizsgaidőszakának számonkérései főszabály szerint online
formában történnek, ideértve a záróvizsgákat is.
2) Az online formában történő értékelés típusa nem térhet el a félév elején a Neptunban
rögzítettektől.
3) A 2021/2022-es tanév őszi félév vizsgaidőszakában Neptun integrált alkalmazásokkal lehet
online záróvizsgát bonyolítani.
4) A vizsgák megszervezésénél a Hallgatói Követelményrendszer általános szabályai érvényesek.
A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három alkalmat kell biztosítani úgy, hogy
két vizsga között legalább két hét teljen el. A szóbeli vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák nélkül)
úgy kell megállapítani, hogy az összesített, maximált létszám elérje a kurzust fölvett hallgatók
létszámának 120%-át. A vizsgaidőszak 1–3. és 4–6. hetében azonos számú szóbeli
vizsgaidőpontot kell biztosítani. Ettől a hallgatói önkormányzat hozzájárulásával el lehet térni.
Ha összesen két vizsgaidőpontot jelöl meg a kurzus vezetője, akkor a két vizsga között
legalább két hétnek el kell telnie. Ettől az érintett hallgatók hozzájárulásával sem lehet eltérni.
Amennyiben jelenléti és online vizsgaalkalmat is biztosít az oktató, a vizsgaalkalmak fenti
számát a jelenléti és az online vizsgára is biztosítani kell.
5) 2021/22-es tanév őszi félév vizsgaidőszakában a szóbeli záróvizsga az ELTE BTK-n
Microsoft Teams alkalmazás használatával történik.
Felhívom az oktatótársak figyelmét arra, hogy a TVSZ (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és
vizsgaszabályozás) 19. pontja szerint Az online szóbeli számonkérés során folyamatosan
jelen kell lennie egy másik oktatónak vagy vizsgázónak.
Valamint felhívom a figyelmet a HKR 72/A. §.-ra:
online szóbeli vizsga esetén a vizsga ideje alatt a szóbeli vizsga eredményét az oktató
az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rögzíti. Online írásbeli vizsga esetén a
betekintési jog úgy gyakorolható, hogy az online vizsgázó az oktatóhoz írásban fordulhat.

Az online vizsgáztatás egyéb szabályozását illetően kérem, legyenek figyelemmel a HKR 72/A
§.és 72/B. §-ában foglaltakra.
Budapest, 2021. november 30.
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