DÉKÁNI UTASÍTÁS
A Rektori utasítás a Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának sajátos
szabályairól veszélyhelyzetben” című szabályzattal (a továbbiakban: ideiglenes TVSZ)
összefüggésben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari sajátosságokat tartalmazó 4.
számú mellékletének a Gyógyszerésztudományi Karra (a továbbiakban: GYTK)
vonatkozó részének (a továbbiakban: kari TVSZ) kiegészítése (a továbbiakban:
ideiglenes kari TVSZ)
1. Az ideiglenes kari TVSZ a távolléti oktatásnál megengedi a korábban kihirdetett vagy
meghatározott követelményektől való eltérést, de az új követelmények nem
eredményezhetik a teljesítés nehezebbé tételét és nem növelhetik annak mértékét.
2. Az egyes tanszékek/intézetek a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel,
a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozóan a magyar és angol nyelvű Szaki
tájékoztatókban az általuk oktatott tárgyak után külön fejezetben teszik közzé a tárgy
oktatásának speciális, távolléti oktatásra vonatkozó rendelkezéseit és nyilatkoznak a félév
elfogadásának feltételeiről, különösen kiemelve a szemináriumokon és gyakorlatokon
történő részvételt, az írásbeli számonkéréseket és a gyakorlati jegyek megadásának a
módját, valamint a vizsgáztatás lebonyolításának módját.
3. Az osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó sajátos szabályok
veszélyhelyzetben
A Debreceni Egyetem Szenátusának 2020. március 27-i döntése értelmében – a
veszélyhelyzetre tekintettel – a 2019/2020. tanév tavaszi félévét követően egyes hallgatói
tevékenységek teljesítésére 2020. augusztus 31. napjáig kerülhet sor, amely hallgatói
tevékenységek a 2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkoznak.
A GYTK a veszélyhelyzet ellenére megvalósítja a 2019/2020-as tanévre meghirdetett
oktatási programját változatlan követelményszint mellett.
A 2020. augusztus 31-ig meghosszabbított rendkívüli oktatási időszak időtartama alatt,
amíg a járványügyi veszélyhelyzet fennáll, nem lehet a hallgatókat behívni az egyetemre,
a tantermi és laboratóriumi foglalkozások, előadások és gyakorlatok teljesítését, a
hallgatók értékelését ennek a követelménynek a maximális figyelembe vételével kell
megszervezni.
4. A kari TVSZ 2. § (2) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a kérvényeket elektronikusan
kapják meg a TAB tagjai és emailben nyilatkoznak arról, hogy a kérelem támogatható-e
vagy nem. Vitás kérdésekben on-line megbeszélés kezdeményezhető a bizottság tagjainak
meghívásával.
5. A kari TVSZ 3. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
Veszélyhelyzetben a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat alkalmassági vizsgálatai nem
történnek meg, a hallgatónak nincs lehetősége megjelenni a vizsgálaton, ezért ennek
hiányában is megkezdheti gyógyszertári gyakorlatát a GYTK által kért, a Magyar
Gyógyszerészi Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltésével és
visszaküldésével. A hallgató a Neptun rendszerben megadott és nyilvántartott email
címéről elektronikusan küldi vissza a fogadó gyógyszertár vezetője és a hallgató által

aláírt nyilatkozatot, amelyet a GYTK Dékánja aláír és elektronikusan küldi vissza a
hallgatónak és a gyógyszertárnak.
6. A kari TVSZ 4. §-t az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A 2019/2020-as tanévben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a
nyári és záróvizsga gyakorlatok kezdési időpontjai módosulhatnak. Amennyiben a
hallgató önkéntes munkát vállal a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapjáról letölthető
önkéntességi nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével szorgalmi időszakon belül, ezt
saját felelősségére teheti meg és csak annak tudatában, hogy mellette az előírt távolléti
oktatási kötelezettségeit teljesítenie kell. Az így igazolt önkéntes közforgalmú
gyógyszertári munka beleszámíthat a hallgató nyári gyakorlatába.
7. A kari TVSZ 5. § az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A 2019/2020-as tanévben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel
személyes ügyintézésre a hallgatónak nincs lehetősége, az ügyintézést elektronikusan
teheti meg.
8. A kari TVSZ 6. § (2) bekezdését az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetben a félévi aláírás megszerzésének a feltételei a Szaki tájékoztató „A
veszélyhelyzetre vonatkozó speciális szabályok a 2019/2020-as tanév II. félévében” című
részében módosulhatnak, ellenkező esetben a Szaki tájékoztató korábbi bekezdései
érvényesek.
9. A kari TVSZ 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Veszélyhelyzetben a kötelező nyári gyakorlatok és záróvizsgás közforgalmú gyógyszertári
gyakorlatok a szorgalmi időszak után, ha még nincsen kihirdetett vizsgaidőszak vagy a
szorgalmi és a vizsgaidőszak lezárása után a GYTK által kért a Magyar Gyógyszerészi
Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltése és visszaküldése után
kezdhető el. A hallgató a Neptun rendszerben megadott és nyilvántartott email címéről
elektronikusan küldi vissza a fogadó gyógyszertár vezetője és a hallgató által aláírt
nyilatkozatot, amelyet a GYTK Dékánja aláír és elektronikusan küldi vissza a hallgatónak
és a gyógyszertárnak.
A rendkívüli vészhelyzetre való tekintettel a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatban részt
vevő hallgatóknak, akik erre az időszakra intézeti gyógyszertári gyakorlatra vannak
beosztva, helyette a közforgalomban kell a gyakorlatukat teljesíteniük.
Amennyiben a hallgató önkéntes munkát vállal a Magyar Gyógyszerészi Kamara
honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével szorgalmi
időszakon belül, a kötelező tanulmányi tevékenységének teljesítése után, ezt saját
felelősségére teheti meg és csak annak tudatában, hogy mellette az előírt távolléti oktatási
kötelezettségeit teljesítenie kell. Az így igazolt önkéntes közforgalmú gyógyszertári
munka beleszámíthat a hallgató nyári gyakorlatába.
10. A kari TVSZ 9. § (1) bekezdését az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
Veszélyhelyzetben az előadások látogatására csak távolléti oktatás formájában van
lehetőség, amely nem kötelező. A hallgatónak lehetősége van az előadás anyagának
letöltésére az eLearning rendszeren keresztül és bekapcsolódhat az oktató által tartott
elektronikus konzultációba.

11. A kari TVSZ 9. § (2) bekezdését az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
Veszélyhelyzetben a szemináriumokon és gyakorlatokon való jelenlét az eLearning
rendszerbe való bejelentkezéssel és/vagy az oktató által megjelölt jelenléti ívvel
igazolható. A Szaki tájékoztató veszélyhelyzetre vonatkozó részében az egyes tanszékek
nyilatkoznak a szemináriumok és gyakorlatok teljesítésének feltételeiről és az aláírás
megszerzésének a feltételéről.
12. A kari TVSZ 12. §-t az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a vizsgáztatás módjáról és a vizsgaidőszak kezdési
időpontjáról a Kar később rendelkezik. A Szaki tájékoztatóban korábban közzétett
vizsgáztatási módok (írásbeli, szóbeli, minimumkérdések stb.) a veszélyhelyzetben
módosíthatók, ezt a Szaki tájékoztató veszélyhelyzetre vonatkozó részében azonban a
tanszékeknek közölni kell.
GYTK esetén az írásban és szóban tett záróvizsga esedékes tárgyévi időpontjai a
veszélyhelyzetre való tekintettel módosulhatnak, az új időpontot a magyarországi
képzőhelyek egymással és az Országos Záróvizsga Bizottsággal történő egyeztetés után
állapítják meg.
13. A kari TVSZ 13. § (1) bekezdését az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a hallgató elektronikusan kérheti az írásbeli évközi
számonkérések megtekintését oly módon, hogy a kijavított dolgozatot az oktató
elektronikusan megküldi a hallgató számára. A vizsgák lebonyolításáról az Oktatási
Szervezeti Egység (a továbbiakban: OSZE) később rendelkezik.
14. A kari TVSZ 13. § (2) bekezdését az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a vizsgaidőszak megkezdésének időpontjáról, a
vizsgázás feltételeiről az OSZE később rendelkezik. Azonban a vizsgáztatás módjának a
megváltoztatására van lehetősége az egyes tanszékeknek, amelyet a Szaki tájékoztató
veszélyhelyzetre vonatkozó részében az egyes tanszékek közzé tesznek.
15. A kari TVSZ 13. § (3) bekezdését az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a vizsgaidőszak megkezdésének időpontjáról, a
vizsgázás feltételeiről az OSZE később rendelkezik. Azonban a vizsgáztatás módjának a
megváltoztatására van lehetősége az egyes tanszékeknek, amelyet a Szaki tájékoztató
veszélyhelyzetre vonatkozó részében az egyes tanszékek közzé tesznek.
16. A kari TVSZ 14. §-t az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a vizsgaidőszak megkezdésének időpontjáról, a
vizsgáztatás feltételeiről az OSZE később rendelkezik, a tanszékek azonban a Szaki
tájékoztató veszélyhelyzetre vonatkozó részében rendelkeznek a félév elfogadásának
módjáról és a vizsgáztatás lebonyolításáról.
17. A kari TVSZ 16. §-t az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a diplomamunka védés elektronikusan lebonyolítható
az alábbi módon:
 az eLearning rendszerben a védési bizottságok létrehoznak egy-egy kurzust a Kari
védési bizottság számának megfelelően
 a bizottsághoz hozzárendelt hallgatók ide töltik fel a diplomamunka bemutatására
szolgáló minimum 10 diából álló ppt-t, amelynek tartalmaznia kell a bírálók által





elfogadott kérdésekre adott válaszokat is
a hallgatók webinárium keretében bejelentkezve védik meg diplomamunkájukat,
mivel a bizottságnak lehetősége van a hallgatónak kérdéseket feltenni
a feltöltési lehetőség és a védés időpontjáról a Tanulmányi Osztály küld értesítést
a bizottság a hallgatói bejelentkezés után webes konferencia keretében értékeli a
diplomamunkát és a védést

18. A kari TVSZ 17. § harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:
Az írásbeli államvizsga időpontját az Országos Záróvizsga Bizottság jelöli ki.
19. A kari TVSZ 17. §-t az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
GYTK esetén az írásban és szóban tett záróvizsga esedékes tárgyévi időpontjai a
veszélyhelyzetre való tekintettel módosulhatnak, az új időpontot a magyarországi
képzőhelyek egymással és az Országos Záróvizsga Bizottsággal történő egyeztetés után
állapítják meg.
A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát a veszélyhelyzet ellenére is
megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére
beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek
személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méteres távolságot
meg kell tartani.
A felsőoktatási intézmények – a nemzetközi felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 59.
§ (1) bekezdésében – a záróvizsga bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések
közül a záróvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külső tagjára vonatkozó
rendelkezésektől veszélyhelyzet idején eltérhetnek, azzal, hogy a bizottság elnöke és
legalább egy tagja van, továbbá a záróvizsga bizottságot úgy kell összeállítani, hogy
legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens
legyen.
A gyakorlati záróvizsga bizottság legalább egy fő egyetemi oktatóból áll, az írásbeli
záróvizsga bizottság legalább két egyetemi oktatóból és egy jegyzőkönyvvezetőből áll.
20. A kari TVSZ 19. §-t az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:
A veszélyhelyzetre való tekintettel a felsőoktatási intézmény területére a kiállított
oklevelük átvételének céljából a hallgatók, illetve volt hallgatók beléphetnek úgy, hogy
biztosítani kell azt, hogy az átvételi folyamat személyes érintkezést ne igényeljen és az
átvétel során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell.
Azok a volt hallgatók, akik a 2019/2020-as tanévben tettek záróvizsgát, a következő
évben részt vehetnek a kar által szervezett ünnepélyes diplomaátadó ünnepségen.
21. Gyakorlatokra vonatkozó speciális rendelkezések:
21.1. A gyakorlatokat az egyes tanszékeknek elsősorban az egyetemi eLearning rendszer
segítségével kell megtartani az eredeti órarendben meghatározott időpontban. A
hallgatói jelenlétet igazolni kell a közzétett elektronikus jelenléti ívek alapján.
Amennyiben az adott gyakorlat nem bonyolítható le csak elektronikus formában,
nyilatkozni kell a szükséges kontakt órák számáról, amelyet a Dékánnal írásban
közölni kell. Mivel a félév és a veszélyhelyzet időtartama kiszámíthatatlan, törekedni
kellene ezen kontakt órák videó formájában való rögzítéséről és közzétételéről és ez

alapján a távolléti oktatás lebonyolításáról. A teljesítéshez szükséges még, hogy a
hallgatók kapjanak adatokat, feladatokat az otthoni jegyzőkönyv elkészítéséhez,
amelyeket majd elektronikusan fel tudnak tölteni a rendszerbe. A hallgatónak
biztosítani kell heti egy alkalmat az oktatóval való elektronikus konzultációra
(Skype, webex stb).
21.2. Az oktatónak a gyakorlati tárgy távolléti oktatási formában történő oktatását és
követelményeinek teljesítését, a hallgatói jelenléttel együtt dokumentálni kell.
21.3. Amennyiben a személyes jelenlétet igénylő gyakorlat megtartása nem kerülhető el,
akkor az oktatónak az intézetvezetővel, az intézeti tanulmányi felelőssel, dékánnal,
dékánhelyettessel konzultálni kell és meg kell próbálni a gyakorlat következő félévi
átütemezését. Az átütemezés nem növelheti a hallgató képzési idejének növekedését.
Amennyiben későbbi tantárgy előfeltétele egy gyakorlati tantárgy átütemezése miatt
nem teljesül, a hallgató számára engedélyezett az előfeltétel nélküli tárgyfelvétel.
Amennyiben az átütemezett gyakorlat előfeltétele a 2019/2020-as tanév tavaszi
félévében teljesítendő vizsgának, a hallgató a vizsgát felveheti és teljesítheti. Ebben
az esetben az átütemezett gyakorlatot valamilyen formában a rendkívüli oktatási
időszak végéig meg kell tartani.
22. Gyakorlati jegyek és vizsgajegyek megszerzésének feltételei, a számonkérés módjának
szabályai:
22.1. A gyakorlati jegyek megszerzésének a módjáról az egyes tanszékek a Szaki
tájékoztató a „2019/2020-as tanév tavaszi félévének teljesítése a veszélyhelyzet
idején” című részében tájékoztatást adnak, amelynek megjelenéséről a Neptun
elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatók 2020. április 15-ig üzenetet
kapnak.
22.2. Mind a gyakorlati jegyért végzett számonkérést, mind a vizsgák lebonyolítását
dokumentálni kell, ezért ahol csak megoldható az egyetemi eLearning rendszert kell
használni. Az eLearning rendszerben lebonyolított írásbeli dolgozatok megőrzésére a
szokásos szabályok érvényesek.
23. Az elektronikus vizsgáztatás:
23.1. A járványügyi veszélyhelyzet időtartama alatt vizsgákat lebonyolítani csak
személyes
megjelenést
nem
igénylő
módon
lehet
tervezni.
A
Gyógyszerésztudományi Kar Dékánja ez alapján engedélyt adhat a vizsgák
elektronikus lebonyolítására. A tanszékeknek/intézeteknek az engedélyt a Dékáni
Hivatal címére gytk@pharm.unideb.hu email címre elektronikusan kell eljuttatni.
23.2. Az elektronikus vizsgáztatás lehetőség szerint az eLearning rendszeren keresztül
írásban vagy webinárium szoftverek használatával szóban történhet. A szóbeli
vizsgák dokumentálásához a webinárium szoftverek segítségével hangfelvételt kell
készíteni.
23.3. A hallgató számára előzetesen (a vizsga megkezdése előtt, vagy a vizsgára
jelentkezéskor) és dokumentáltan tájékoztatást kell nyújtani személyes adatai
kezeléséről. A dokumentáltság érdekében szükséges az Adatkezelési tájékoztató a
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a
digitális távolléti oktatás keretében történő szóbeli vizsgáztatás során a Debreceni
Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar által végzett adatkezelésekről (a továbbiakban:
adatkezelési tájékoztató) közzététele – a technikai lehetőségektől függően – oly
módon, hogy a hallgató általi megismerés bizonyítható legyen.
Az adatkezelési szabályok oktató vagy hallgató általi megsértése büntetőjogi
következményekkel járhat.

23.4. A webináriumos szóbeli vizsgákon a tételek, témakörök kiválasztása olyan módon
kell történjen, hogy az biztosítsa az esélyegyenlőséget. Az elektronikus
vizsgáztatásra való tekintettel a tételeket a hallgatónak 2020. április 30-ig meg kell
küldeni.
23.5. A webináriumos szóbeli vizsgákon a hallgatók számára nincs felkészülési idő, a
feleletet a tételek megismerését követően el kell kezdeni.
23.6. A távolléti oktatási rendszerben lebonyolított vizsgáztatás esetén a vizsgák
Neptunban történő hirdetésére, az azokon történő hallgatói részvételre, a
vizsgaidőpontok meghirdetésére, a vizsgára történő jelentkezésekre, a vizsgák
ismétlési és javítási lehetőségeire a szokásos szabályok vonatkoznak.
23.7. Amennyiben a vizsga technikai okok miatt félbeszakad, a vizsga az oktató döntése
alapján egy másik időpontban megismétlésre kerül, vagy a feltételek helyreállása
esetén folytatható, maximum 10 percen belül. Amennyiben a vizsga ismételten
meghiúsul technikai okokból, a vizsgáztatást nem lebonyolíthatónak kell tekinteni és
a következő pont szerint kell eljárni.
23.8. Amennyiben egy vizsga semmiképpen nem bonyolítható le a fent részletezett
távolléti oktatási formák valamelyikével, a rendkívüli oktatási időszak későbbi
részében tervezhető személyes megjelenést igénylő számonkérés. Amennyiben a
járványhelyzet miatt a személyes vizsga július 31-ig nem bonyolítható le, és az
aktuális járványhelyzet alapján vélelmezhető, hogy az később sem lehetséges, a
tanszékek/intézetek kötelesek a rendkívüli oktatási időszak végéig (2020. augusztus
31-ig) távolléti oktatásban lebonyolítani a vizsgát.
24. A veszélyhelyzetre vonatkozó kari rendelkezéseket hallgatóval legkésőbb 2020. április
15-ig közölni kell.

Debrecen, 2020. április 15.
Dr. Vecsernyés Miklós
dékán
s.k.

