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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektorának
1/2020. számú utasítása
A Kormány által 2020. március 11-én elrendelt és a 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi utasítást adom ki. Az utasítás hatálya kiterjed
a Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban: főiskola) valamennyi szervezeti
egységére, munkavállalójára, megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársára és
hallgatójára.
1. 2020. március 12-13-ra a rendkívüli oktatási szünetet rendelek el, amely kiterjed mind
a nappali, mind a levelező munkarendű képzésre.
2. 2020. március 16-22. közti időszakra tavaszi szünetet rendelek el.
3. 2020. március 12-től határozatlan ideig a főiskola hallgatói számára
intézménylátogatási tilalom lép életbe, a hallgatók az intézmény területére ügyintézés
céljából sem léphetnek be.
4. Kérem a hallgatókat, hogy a tavaszi szünet idején ne utazzanak külföldre és lehetőség
szerint lakhelyükön tartózkodjanak!
5. A magyarországi lakóhellyel rendelkező kollégistáknak március 13-ig el kell hagyniuk
a diákszállót, és haza kell térniük. Azok a hallgatók, akiknek lakhatása másként nem
megoldott, rektori engedéllyel a kollégiumban maradhatnak. Esetükben felhívom a
figyelmet a higiéniai szabályok fokozott betartására. Amennyiben közülük bárki
betegség jeleit észleli magán, haladéktalanul köteles a kollégiumvezetőt telefonon
értesíteni és a korábbi felhívásokban részletezett protokoll szerint eljárni.
6. A hallgatói ügyintézés a mai naptól visszavonásig kizárólag elektronikus úton és
telefonon történik a főiskola honlapján közzé tett rend szerint.
7. A főiskola március 23-tól visszavonásig mind a levelező, mind a nappali munkarenden
távoktatási módszerekkel történő oktatásra áll át.
8. A fentiek értelmében a főiskola minden konzultációs oktatási alkalma és rendezvénye
(így a teológia alapszak nappali tagozatos tanórái, a levelező tagozat március 22-ei és
április 19-ei konzultációs napja, a szakirányú továbbképzés április 5-ei konzultációs
napja, az április 5-ei szabadfőiskolai kurzus, illetve előreláthatólag az április 23-ra
meghirdetett éves konferencia) elmarad.
9. A főiskola oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, és a funkcionális területen dolgozók
esetében folyamatos munkavégzés szükséges.
Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Biatorbágy, 2020. március 12.
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