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1. Preambulum
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (b) pontja szerint a felsőoktatási intézmények hallgatók
általi látogatása tilos, ezért a Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban: főiskola) 2020.
március 23-tól távolléti oktatásra állt át. Az egységes, kiszámítható oktatás és számonkérés
elveinek és szabályainak rögzítése céljából a főiskola Szenátusa – az intézményi tanulmányi
és vizsgaszabályzat egyes rendelkezéseinek átmeneti módosításával - ideiglenes
tanulmányi és vizsgaszabályzatot (továbbiakban: ideiglenes TVSZ) alkot.

2. Az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya
(1) Az ideiglenes TVSZ hatálya kiterjed a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló, és a
főiskolán folyó képzésben részt vevő személyekre.
(2) A hallgatóknak, az oktatóknak, az oktatásban és az oktatásszervezésben részt vevő
valamennyi félnek egyaránt kötelessége az ideiglenes TVSZ megtartása.
(3) A hallgatókat és az oktatókat kölcsönös együttműködési kötelezettség terheli a
tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése során.

3. A tanév időbeosztása
A TVSZ 37.§-a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
(1) A főiskola a vizsgaidőszakot 2020. szeptember 4-ig meghosszabbítja.
(2) A meghosszabbított vizsgaidőszakon belüli záróvizsga időszakot, a záróvizsgák
időpontját, valamint a javító, ismételt javító, illetve rendkívüli vizsgakérelem alapján
meghirdetett vizsgák megtartására rendelkezésre álló időszakot a rektor határozza meg.

4. Részvétel a foglalkozásokon
A TVSZ 49/A.§-a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
(1) Az intézménylátogatási tilalomra tekintettel a levelező munkarendű hallgatók esetében
a tanórákon való részvétel számonkérésétől a főiskola eltekint.
(2) A nappali munkarendű hallgatók esetében az online tanórákon való részvétel ellenőrzése
során a TVSZ 49/A.§-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
(3) Igazolt hiányzásnak minősül, ha a hallgató technikai okok miatt nem tud az online
oktatásba bekapcsolódni, a tanórán részt venni.

5. Az ismeretek ellenőrzése
A TVSZ 51.§-a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
(1) Az oktatók a tantárgyleírásokban rögzítettektől eltérő számonkérési módot is
előírhatnak a hallgatók számára. A számonkérés módjáról a Tanulmányi Osztály április
15-ig tantárgyi bontásban tájékoztatja a hallgatókat.
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(2) A szigorlatok és záróvizsgák lebonyolításának módjáról a Tanulmányi Osztály április 30ig tájékoztatja a hallgatókat.
(3) A főiskola szükség esetén biztosítja a távolléti (online) vizsgázás lehetőségét.
(4) Az online szóbeli számonkérés hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai
eszköz útján történik.
(5) A hallgató a vizsga kezdetén személyazonosításra alkalmas okmány (személyi
igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány) bemutatásával igazolja
személyazonosságát.
(6) A vizsga ideje alatt a vizsgázóval senki nem tartózkodhat egy helyiségben.
(7) A vizsgázó környezetében – jegyzet nélküli Biblia kivételével - nem lehet semmilyen
segédanyag. Meg nem engedett eszköz használata esetén az oktató a vizsgáztatást
megszakítja és a vizsgát elégtelenre értékeli.
(8) Amennyiben a vizsga lebonyolítása az oktató vagy a hallgató részéről technikai
akadályba ütközik, a teljesítést az akadály elhárulását követően a mindkét fél számára
legkorábban alkalmas időpontban kell biztosítani.
(9) A vizsga során felmerülő technikai akadály esetén a vizsga nem minősül
érdemjegyszerzési kísérletnek és eredménytelen vizsgának. Ebben az esetben az oktató
újabb vizsgalehetőséget köteles biztosítani a hallgató számára.
(10) A szóbeli vizsgán megszerzett jegyet az oktató közli a hallgatóval és rögzíti az ETN-ben.
(11) Az online vizsgáról való igazolatlan távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül.

6. A szakdolgozat
A TVSZ 57.§-a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
(1) A főiskola az 57.§ (7) bekezdésében foglalt késedelmi díj beszedésétől eltekint.
(2) A szakdolgozatot az 57.§ (9) bekezdésében meghatározottaktól eltérően - az 57.§ (7)
bekezdésében meghatározott határidőig - a hallgató ETN-ben rögzített e-mail címéről
a sola@sola.hu e-mail címre elküldve, kizárólag elektronikus úton (Pdf. formátumban)
kell benyújtani. A szakdolgozat szövegszerkesztett, bekötött példányát a
veszélyhelyzeti intézkedések visszavonását követő 30 napon belül, de legkésőbb a
záróvizsga időpontjáig kell benyújtani.

7. Záró rendelkezések
(1) Jelen szabályzatot a Szenátus a 2020. április 5-ei ülésén megtárgyalta, és SZH-1/2020.
számú szenátusi határozatával elfogadta.
(2) Az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatának jelen szabályzattal nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak.
(1) Jelen szabályzat 2020. április 6-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Biatorbágy, 2020. április 5.
Dr. Vankó Zsuzsanna s.k.
mb. rektor
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