EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Bölcsészettudományi Kar

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY
Faculty of Humanities

DÉKÁN

DEAN

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: (36-1) 485-5251, Fax: (36-1) 485-5240
E-mail: dekan@btk.elte.hu

H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: (36-1) 485-5251, Fax: (36-1) 485-5240
E-mail: dekan@btk.elte.hu

III/2022 (III. 23.) sz. dékáni utasítás
a 2021/2022-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakának lebonyolításáról a
Bölcsészettudományi Karon
A JOKT 2022. március 3-án kiadott tájékoztatója alapján az oktatás 2022. február 28-tól
főszabály szerint jelenléti formában folyik.
Ennek megfelelően a 2021/2022-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszaka az ELTE BTK-n jelenléti
formában történik a következők szerint:
1, A HKR előírásainak megfelelően a Neptunban rögzíteni kell a vizsgák oktatásszervezési
formáját.
2, Az értékelés típusa nem térhet el a félév elején a Neptunban rögzítettektől.
3, Szóbeli vizsgát, záróvizsgát, felvételi vizsgát csak személyes jelenléttel lehet tartani, kivéve a
nemzetközi hallgatók felvételi vizsgáit.
4, Szakmai megalapozottság esetén online írásbeli vizsgát a következő feltételek teljesítés esetén
lehet szervezni:
a, az online írásbeli vizsgát személyes jelenléttel az ELTE BTK kampuszán, gépteremben
kell megszervezni, vagy a vizsgát megszervező intézetnek, tanszéknek kell biztosítania az
informatikai ezközöket a vizsga lebonyolításához.
b, hallgató saját eszközzel akkor vehet részt az online írásbeli vizsgán, ha ezt előzetesen
jelezte a vizsgát szervező szervezeti egységnek. az online írásbeli vizsgát ebben az esetben is
az ELTE BTK kampuszán kell megszervezni.
c, amennyiben az online írásbeli vizsgára nincs megfelelő informatikai háttér, és a vizsgát
szervező szervezeti egység sem tud biztosítani eszközt, valamint a hallgató sem tud saját
eszközzel részt venni az online írásbeli vizsgán személyes jelenléttel, úgy számára jelenléti
írásbeli vizsgaalkalmat kell szervezni.
d, a személyes jelenléttel megszervezett online írásbeli vizsgát a 2021/2022-es tanév tavaszi
félév vizsgaidőszakában csak Neptun integrált alkalmazásokkal lehet lebonyolítani.
5, 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.
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