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Az oktatás további (online) rendje az NJE
Gazdaságtudományi Kar MBA képzési programján,
2020/21. tavaszi félév
Kedves Hallgatóink!
Az érvényben lévő korlátozások miatt a tavaszi félévet mindenképpen online módon kell
megkezdenünk. A jelenléti oktatásra áttérés lehetőségét és feltételeit akkor vizsgáljuk meg,
amikor erre vonatkozó központi illetve egyetemi utasítás kiadásra kerül.
A kari vezetés a GTK hallgatói számára könnyen követhető és következetesen (technikailag
biztonságosan) megvalósítható, stabil és egységes távoktatásos módszertan biztosítására
törekszik. Az egyetemi intézkedések, és a vonatkozó rektori utasítás alapján a jelenlegi
technikai lehetőségeket és adottságokat felmérve alakítottuk ki a távolléti oktatás aktuális
rendjét, amiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket:
I. Oktatás, online órák, órarend
1. A szorgalmi időszakban valós időben, az előadások a kitűzött órarendi időpontjukban,
de online lesznek megtartva. Az órákat a Teams rendszerben az oktató a tantárgy saját
csoportjában, az órarend szerinti időpontban "értekezlet" indításával kezdi meg, amelyhez
a hallgatók szabadon csatlakozhatnak. A tanórák online „látogatását” kérjük, eszerint
időzítsék.
2. Az online órákat az oktató a tanórával egyidejűleg rögzíti is a Teamsben. A technikai
problémák elkerülése végett kérjük, hogy az értekezletet ezzel párhuzamosan önök ne
rögzítsék. Az online órába ("értekezletbe") becsatlakozó hallgató tudomásul veszi, hogy a
rendszer működési sajátosságai révén a felvételen a monogramja vagy neve látható lehet.
3. Ha az online megtartott óra egyidejű rögzítése technikai okból nem lehetséges vagy a
felvétel óra közben megszakad, illetve ha az online óra megtartásának, technikai, vagy az
oktató egészségügyi állapotával összefüggő akadálya van (pl. olyan hálózati hiba lép fel, ami
az óra valós időben streamelt megtartását lehetetlenné teszi, az oktató lebetegszik), az óra
anyagának más módon való későbbi közzétételéről (pl. hangos ppt.) megfelelő módon
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gondoskodunk, és erről értesítjük Önöket. Mind a Teams felvételek, mind a tanórák egyéb
rögzített anyagai továbbra is az adott tantárgy csoportjában a tananyagokhoz lesznek feltöltve.

II. Számonkérés
4. A félév első felében meghirdetett elővizsgák és kreditpótló vizsgák lebonyolítására a
féléves órarend szerint, online módon, a Neptun Unipoll rendszerében kerül sor. Ezek a
vizsgák az előre megadott időpontokban válnak majd elérhetővé a vizsgázók számára a
Neptunon keresztül. A vizsgák további részleteiről az érintett oktatók fognak tájékoztatást adni.
5. A prezentációk, konzultációk (projektfeladat, szakdolgozat) a Teams rendszerben
zajlanak, online, az érintett oktatókkal közvetlenül egyeztetve. A feladatok teljesítése
(kötelező konzultációk, dolgozat leadás, bizottsági prezentáció) a félév elején kiadott
tájékoztatás szerint zajlik, a kiadott határidők, időintervallumok a félév közben nem változnak.
A projektfeladat és szakdolgozat elkészítéséről külön Teams tájékoztatót is szervezünk.
6. A vizsgaidőszak 2021. május 17. – 2021. június 19. között tart. A vizsgák lebonyolításának
módjáról az akkori helyzetnek megfelelően, a központi kormányzati és egyetemi intézkedések
alapján döntünk. A tudnivalókról, a vizsgaidőszakban való számonkérés további rendjéről
később tájékoztatjuk Önöket. Az elkövetkező időszakban kiemelt figyelemmel kísérjék a
NEPTUN üzeneteket, egyéb kari és intézményi tájékoztatókat.

Mindenkinek további sikeres félévet és jó egészséget kívánunk! Vigyázzanak magukra,
reméljük, a jelenléti oktatás visszatértével hamarosan ismét találkozhatunk a Campusban!
Kecskemét, 2021.02.08.

Üdvözlettel:
Dr. Pázmándi Kinga dékán, dr. Tóth Tamás szakfelelős és
a Gazdaságtudományi Kar vezetése
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