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rektori utasításával kiadott

INTÉZrEDÉSI TERVE
A

Kormány álral 2020. március 11-én elrendelt és a 4012020. (III.11.) Korm.rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán (továbbiakban:
főiskola) folyó képzésfolyamatosságának biztosítása érdekébenaz a|ábbi utasítást adom ki.
Az utasítás hatálya kiterjed a főiskola valamennyi szewezeti egységére, munkavállalőjára,
me gbízási szerző dé s sel fo

g1

alko ztatott munkatár s ara é s hal

l g at

őj ar a.

1. A főiskola 2020. március 23-tőI visszavonásig a teológta a|apképzésiszakon, valamint
a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányű továhbképzésen a nappali és a levelező
munkarenden egyaránt távoktatási módszerekkel t<irténő oktatásra áll át.

2. A

foiskolán alkalmazott elsődleges, távoktatási jellegű oktatási módszer az előadások
hanganyagának rögzítése és az intézményi honlapon való közzététele, valamint
folyamatos elérhetöségének biztosítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A
nappali munkarendű hallgatók estében - az alacsony létszámra tekintettel - a tanórák
S

kype-o s kapcsolattartás sal me gvaló suló me gtartása bizto sítható.

oktató haladéktalanul kezdje meg a saját kurzusaira vonatkozó átalakítási
tervek elkészítését.A terveknek tantárgyanként tartalmaznia kell az oktatás, valamint
a hallgatókkal való kapcsolattartás módjait, a hallgatók számáxa előírt feladatok
ütemezését és a félévvégi számonkérés javasolt módját.

3. Minden

4. Az

oktatóknak2020. március 17-énmunkaidő végéigbe kell számolniuk a 3. pontban
meghatátozott feladat végrehajtásáről. Az új oktatási renddel kapcsolatban kialakított
metodikát minden oktatónak 2020. március 20-ig kell a saját kurzusterveibe beépíteni
és a változtatásokat feltüntetni az ETN kurzusleírásaiban.

5. A

Tanulmányi Osztálynak2020. március 23-igtantárgyi bontásbantájékoztatnia kell a
hallgatókat azíj oktatási rendről, és a félévkövetelményeiről.

6. A

Tanulmányi Osztály 2020. marcius 3l-ig mérje fel a hallgatók körében esetlegesen
felmerülő jegyzet-sziikségletet. A jegyzetellátásért felelős munkatarssal koordinálva
ezt követően biztosítsiák a nyomtatott tananyagok postai úton történő továbbítását.

7. Az online

vizsgéztatási lehetőségek, módszerek felmérésének,kidolgozásának, az
althoz szükséges informatikai háttéreszközök és programok beszerzésének
ko ordinálá sáv al az általáno s rektorhelyettest bízom me g.

8. A

főiskola sziikség esetén a vizsgaidőszakot 2020. augusáus 31-ig meghosszabbítja.

9. A veszélyhelyzeti időszakban a könyr,tári szolgá|tatásokat a főiskola részlegesen
biztosítja. Az olvasóterem nem üzemel, kizérőIag kölcsönzés lehetséges a
szakkönFtárossal egye^ett időpontban és módon. Indokolt esetben a kölcsönzési
szol gáItatást
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I0. Azoktatók kötelessége, hogy elektronikus levelezési cími,ikön folyamatosan, telefonon
(vagy hallgatói igény esetén Skype-on) pedig a honlapon is közzétett fogadóórájuk
idején biztosítsák a hallgatókkal való konzultáció lehetőségét.

11.A haltgatók kötelessége az oktatókkal való együttműködés. A hallgatók felelőssége,
hogy elektronikus leveleiket rendszeresen ellenőrizzék, az oktatók által kiadott
feladatokat az oktatőkáltal megjelölt határidők pontos betartásával eWégezzék.
Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Biatorbágy, 2020. marcius 1 3.
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Dr. Vankó Zsuzsanna
mb. rektor
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