
 
Dékáni tájékoztató 

a 2021/2022 tanév tavaszi félévének folytatásáról 

 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület döntése alapján az Egyetem 2022. 

február 28-tól jelenléti oktatással folytatja a 2021/2022-es tanév tavaszi félévét. Az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon folyó oktatási tevékenység munkarendje főszabály 

szerint jelenlétire változik, melynek további kari részletszabályozását jelen dékáni 

tájékoztató tartalmazza. 

 

Nappali tagozaton (BA, MA képzés) valamennyi kurzus jelenléti oktatással folytatódik. A 

konzultációs rend, jelen tájékoztatóval összhangban történő korrigálása elkezdődött. A kari 

honlapon megtalálható órarend szerint, valamennyi óra megtartásra kerül, a hozzá rendelt 

tanteremben. 

2022. február 28-át követően kizárólag rendkívüli indokkal, határozott időtartamban, 

dékáni engedéllyel lehet szinkron online megvalósítani az oktatást. Az ilyen irányú 

kérelmeket, részletes indoklással, későbbi egészségügyi ok felmerülése esetén azonnal, a 

február 28-i indulásra vonatkozóan pedig legkésőbb február 25-én, 10 óráig kell 

megküldeni a dekan@barczi.elte.hu email címre. 

Levelező tagozaton (BA, MA képzés) a kurzusok online és szinkron online formában 

folytatódnak, a kari honlapon megtalálható órarendben rögzítettek szerint. 

A szinkron online módon megvalósuló kurzus esetén, ha a hallgatóknak előtte vagy utána 

személyes jelenléttel megvalósuló órájuk van, úgy a szinkron online kurzushoz rendelt 

terembe való bejutásért és a szükséges online hozzáférésért az intézet igazgatója felel, 

gondoskodik annak megszervezéséről. 

A kar épületeiben továbbra is kötelező, általános maszkhasználat (száj és orr eltakarására 

alkalmas maszk szabályos viselése) van érvényben. Az oktató előadás közben leveheti a 

maszkot. Szünetben, illetve az óra végén a maszk viselése továbbra is kötelező az oktató 

számára. 

A kar épületét, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus, influenza megbetegedés 

tüneteit nem mutató személy látogathatja. 

A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan be kell tartani az alapvető egészségügyi 

szabályokat (gyakori szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, tüsszentési köhögési etikett). 
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A külső szakmai gyakorlaton való részvételre továbbra is a gyakorlóhely szabályai 

vonatkoznak. 

A hallgatói hiányzásokat továbbra is a hatályos HKR szabályozza. 

A jelenléti oktatásra való átállással konferenciák, rendezvények a hatályos szabályok szerint 

megtarthatók. 

Bízom benne, hogy a jelenléti oktatás zavartalanul indul és folytatódik. Ehhez kérem 

valamennyi munkatárs segítségét és támogatását. 

 

Budapest, 2022. február 23. 
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