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A Sola Scriptura Teológiai Főiskola
5/2020. számú rektori utasítása
Tekintettel a 207/2020. (V.15.) Korm.rendelettel módosított 168/2020. (IV.30.)
Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Sola Scriptura Teológiai
Főiskola hallgatók általi látogatásának rendjéről az alábbi utasítást adom ki.
1. Az intézmény hallgatók általi látogatása - az utasításban meghatározott kivételektől
eltekintve – a veszélyhelyzeti jogrend visszavonásáig nem megengedett.
2. A hallgatói ügyintézés továbbra is elektronikus úton és telefonon történik a főiskola
honlapján közzé tett rend szerint. Személyes ügyintézésre kizárólag halaszthatatlan és
kivételes esetben van lehetőség, a Tanulmányi Osztállyal előre egyeztetett időpontban,
a jelen utasításban fogalt járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett.
3. A főiskola a tavaszi félév számonkéréseit – a szigorlatok és a záróvizsgák kivételével
– az intézmény Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzítettek szerint,
online vizsgák formájában bonyolítja le.
4. Azon hallgatók számára, akik technikai akadályoztatás (internetelérés, számítógép, az
online vizsgázáshoz szükséges számítógépes ismeret hiánya) miatt nem tudnak részt
venni az online vizsgán, az oktató köteles a vizsgaidőszakon belül személyes
vizsgaalkalmat, szükség esetén pótvizsgaalkalmat biztosítani.
5. A szigorlatokat és záróvizsgákat személyes megjelenés mellett, szóbeli vizsgák
formájában kell megszervezni.
6. A Tanulmányi Osztálynak tájékoztatnia kell a hallgatókat a szigorlatok és záróvizsgák
menetéről, valamint az intézményben tartózkodás és a vizsgázás során követendő
járványügyi szabályokról.
7. A könyvtári szolgáltatásokat a főiskola részlegesen biztosítja. Az olvasóterem nem
üzemel, a kölcsönzés a szakkönyvtárossal előre egyeztetett időpontban lehetséges.
8. Az utasításban felsorolt esetekben a hallgatók kizárólag a vizsgára való felkészülés és
a vizsga, a halaszthatatlan ügyintézés, valamint a könyvtári kölcsönzés számukra
előzetesen meghatározott időtartama alatt tartózkodhatnak az intézményben.
9. Az épületben a hallgatók számára maszk viselése kötelező. Az intézményben
tartózkodás során másfél méter védőtávolságot kell tartani, és kerülni kell a személyes
érintkezést.
Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Biatorbágy, 2020. május 18.
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