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JAVASLAT 
a 2019/2020. tanév beosztásának módosítására 

             
 
 

Előterjesztés a Debreceni Egyetem Szenátusának 
2020. március 27-ei ülésére 

 
 

Tisztelt Szenátus! 
 
 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a  magyar állampol-
gárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyze-
tet hirdetett ki 2020. március 11. napján. Szintén ezen a napon kiadott 41/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletének 4. § b) pontja alapján pedig elrendelte, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatók 
általi látogatása tilos.  
 
A felsőoktatás ágazati irányítójának kérésére a felsőoktatási intézmények 2020. március 16-ai ha-
táridővel intézményi intézkedési tervet dolgoztak ki a folyamatos távolléti oktatás biztosítása 
érdekében. A rendkívüli időszakban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, 
Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága felsőoktatási ágazati irányítóként 2020. 
március 18-án küldte meg az ágazat ajánlását a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő 
sikeres megszervezéséhez, melyben tájékoztatta egyetemünket is, hogy a veszélyhelyzet alatt a 
felsőoktatási intézményeknek biztosítani kell az oktatás folytonosságát. 
 
A járványügyi intézkedések előre nem látható ideig érintik az oktatást, amelyet távolléti oktatási 
formában kell folytatnunk, és arra kell felkészülni, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi félévét a ve-
szélyhelyzetben kialakítandó feltételrendszer alapján kell befejezni. A hallgatók jelenlétét igénylő 
szakmai gyakorlat, vizsga, egyéb oktatási tevékenység (a továbbiakban együtt: hallgatói tevékeny-
ség) megszervezése érdekében indokolt a tavaszi félév időtartamának meghosszabbítása 
2020. augusztus 31. napjáig. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése ér-
telmében, ha a tanéven kívül kerül sor hallgatói tevékenység szervezésére, a felsőoktatási intéz-
ménynek egyértelműen meg kell határozni, hogy melyik, közvetlenül előtte vagy utána lévő félév-
re vonatkozik a hallgatói tevékenység.  
 
A veszélyhelyzetre tekintettel a tavaszi félévet követően egyes hallgatói tevékenységek 
teljesítésére 2020. augusztus 31. napjáig kerülhet sor, amely hallgatói tevékenységek a 
2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkoznak. 
 
Határozati javaslat: 
A Debreceni Egyetem Szenátusa a … /2020. (III. 27.) szám alatt meghozott határozatával módo-
sítja a 2019/2020. tanév beosztását az előterjesztésben szereplő módon. A módosítás 2020. már-
cius 28. napján lép hatályba. 

 
Debrecen, 2020. március 27. 

Dr. Szilvássy Zoltán s. k. 
rektor  

 


