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5/2020-as számú Dékáni Rendelkezés 

 
a tanulmányok módszereiről a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és 

Informatikai Karán a 2020/2021-es akadémiai év téli szemeszterében 
(a magyar nyelvű változat tájékoztató jelleggel készült - jogvita esetén a szlovák nyelvű változat a mérvadó) 

  
A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánja (a továbbiakban 

csak „dékán“ és „kar“ vagy „SJE GIK“) az SJE GIK Alapszabályzatának 26. cikk (4) bekezdése 

és a 19/2020-as számú Rektori Rendelkezés II. része szerint, valamint a Szlovák Köztársaság 

Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma 2020.08.26-án kelt a felsőoktatási 

intézményekre vonatkozó kézikönyvének ajánlásai alapján  

(https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-2682020/)  

a koronavírus“ járvány terjedésének megakadályozása érdekében a következő rendelkezést 

adja ki: 

1. Cikk 
A rendelkezés hatálya 

 

1. Ezen rendelkezés az SJE FEI tanulmányi programjainak nappali és levelező tagozatos  
hallgatóira és a kar oktatóira vonatkozik. 

2. Ezen rendelkezés a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, a minőségi 
oktatás és minden hallgató számára az oktatáshoz való azonos feltételek biztosítása 
érdekében kerül kiadásra.   

3. Ezen rendelkezés intézkedései a járványügyi helyzet függvényében átértékelhetőek és 
változtathatóak. 

 
2.  Cikk 

Tanulmányi módszerek a nappali tagozatos hallgatók számára 
 

1. Az alapképzés 1. évfolyamának nappali tagozatos hallgatói számára az oktatás 

a 2020/2021-es akadémiai év kezdetétől jelenléti formában valósul meg, azaz 

a hallgató és az oktató személyes jelenlétével, egészen visszavonásig.  
Kivételt azok a tantárgyak képeznek, amelyek oktatását nem lehet jelenléti formában 

biztosítani. 
2. Az alapképzés felsőbb évfolyamainak és a mesterképzés nappali tagozatos hallgatói 

számára az oktatás a 2020/2021-es akadémiai év kezdetétől távolléti (online) formában 

valósul meg, a hallgató és az oktató közvetlen (személyes) kapcsolata nélkül, egészen 

visszavonásig.  
3. A doktoranduszképzés nappali tagozatos hallgatói számára az oktatás a 2020/2021-es 

akadémiai év kezdetétől jelenléti formában valósul meg, azaz a hallgató és az oktató 

személyes jelenlétével, egészen visszavonásig. 
Kivételt azok a tantárgyak képeznek, amelyek oktatását nem lehet jelenléti formában 

biztosítani. 

https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolske-domovy-aktualizovane-2682020/
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3. Cikk  

Tanulmányi módszerek a levelező tagozatos hallgatók számára  

 

1. Az alapképzés 1. évfolyamának levelező tagozatos hallgatói számára csak az első 

tanítási nap valósul meg jelenléti formában, azaz a hallgató és az oktató személyes 

jelenlétével. A többi tanítási óra távolléti formában (online) lesz megtartva.  

2. Az alapképzés felsőbb évfolyamainak levelező tagozatos hallgatói számára az oktatás 

a 2020/2021-es akadémiai év kezdetétől távolléti formában (online) valósul meg, a 

hallgató és az oktató közvetlen (személyes) kapcsolata nélkül.  

3. A doktoranduszképzés levelező tagozatos hallgatói számára az oktatás a 

2020/2021-es akadémiai év kezdetétől távolléti formában (online) valósul meg, a 

hallgató és az oktató közvetlen (személyes) kapcsolata nélkül.  

 

 

4. Cikk  

Záró rendelkezések  

 

1. Ezen rendelkezés az SJE GIK Dékáni Kollégium 2020.09.10-én tartott ülésén került 
megvitatásra és 2020.09.16-án per rollam szavazással lett elfogadva a dékáni 
kollégium tagjai által.  

2. Ezen rendelkezés az SJE GIK dékánja általi aláírás napjától érvényes és hatályos. 
3. Ezen rendelkezés a 2020/2021-es akadémiai év téli szemeszterének utolsó napjával, 

vagy a változtatás, vagy az intézkedések visszavonásának napjával hatályát veszti. 
 

 

Komárom, 2020.09.16. 

 

 

   Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. 
   az SJE GIK dékánja 

 

 


