OKTATÁSI REKTORHELYETTES

Szegedi Tudományegyetem
HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

A 2020. március 11-én kihirdetett országos veszélyhelyzet kapcsán a Szegedi Tudományegyetem
2020. március 23-án, az előrehozott tavaszi szünet után visszavonásig távoktatásra, rendkívüli
online oktatásra áll át.
Kérjük az egyetem hallgatóit, hogy ezen időszak alatt is cselekedjenek felelősségteljesen:





ne utazzanak külföldre,
ne fogadjanak külföldről látogatót,
lehetőség szerint maradjanak otthonukban,
kerüljék a csoportos, közösségi rendezvényeket.

A rendkívüli online oktatás elsődleges és hivatalos színtere a CooSpace, kérjük, onnan
tájékozódjanak:
● minden kurzusnak van CooSpace színtere
● a CooSpace színterei összekapcsolják az adott kurzus hallgatóit és oktatóit
● a CooSpace-be Neptun vagy korábbi ETR azonosítóval lehet belépni
A rendkívüli online oktatással kapcsolatos információk vázlatos összefoglalása:
A hallgatók teendői:
1. Belépni a CooSpace-be és ellenőrizni, hogy
● megfelelő-e a megadott email cím,
● az értesítések nincsenek-e letiltva,
● van-e új kurzuskövetelmény az egyes kurzusok színterében a színtérinformációk
menüpontban.
2. Megismerkedni az online tananyagok fajtáival:
Érdemes már a szünetben online kurzusokkal ismerkedni, ajánljuk a coursera.org felületen
A tanulás tanulása című kurzust sok hasznos tanulási tippel.
Aki nem ismeri a CooSpace-t, kattintson ide!

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu e-mail: oktrh@rekt.szte.hu

Figyelemmel kísérni az oktatók bejegyzéseit:
●
●
●
●

tananyagok,
feladatok,
tesztek,
stb.

4. Ellenőrizni a könyvtári adatbázist: itt
5. Online kapcsolatot tartani az oktatóval és a többi hallgatóval.
6. Az online ügyintézés csatornáit használni - további információ a szervezeti egységektől,
például Tanulmányi Osztályoktól kérhető.
7. Betartani a határidőket, jól gazdálkodni az idővel - és sikeresen teljesíteni ezt a félévet!
8. Támogatni egymást az információk, jó gyakorlatok megosztásával.
Mire lehet számítani az oktatóktól?
1. A CooSpace-en a kurzusok színterén, a színtérinformációk menüpontban frissítik a félév
teljesítésének feltételeit.
2. Az órai időpontjában online elérhetőek – ekkor érdemes keresni őket.
3. Heti rendszerességgel frissítik a tananyagokat a CooSpace színtereken.
4. Online feladatokat tűznek ki.
5. Az online kurzus ezekből a részekből állhat:
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Kapcsolattartás az egyetemmel:
2020. március 12-től visszavonásig hallgató az egyetemi épületekbe nem léphet be.
Tehát online zajlik:




az oktatás – hivatalos színtere a CooSpace,
a hivatali ügyintézés – a Tanulmányi Irodák elérhetőségein, Moduloban, CooSpace-ben,
Neptunban.
a tájékoztatás és kapcsolattartás – a CooSpace Hallgatói információs színtéren
folyamatosan frissülnek az információk.

Részletes tájékoztatás a rendkívüli online oktatásról
Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében és 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.
rendeletre (a továbbiakban: Rendelet) is figyelemmel a Szegedi Tudományegyetem visszavonásig
rendkívüli online oktatásra áll át, amelyről az alábbi tájékoztatást adom.
A fenti Kormányrendelet, valamint a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a
fenntartó döntésére figyelemmel jelen tájékoztató összefoglalja azokat a kötelezettségeket és
felhívásokat, amelyek az új koronavírus humánjárványának terjedése és Magyarországon való
megjelenése miatt valamennyi SZTE egyetemi hallgató számára kötelezően betartandók és
figyelembe veendők.
Különösen felhívjuk valamennyi SZTE egyetemi hallgató figyelmét, hogy a rendkívüli helyzetre
tekintettel az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében az oktatási
szünet, valamint a távoktatás időszaka alatt cselekedjenek felelősségteljesen, ne utazzanak
külföldre, ne fogadjanak külföldről látogatót, lehetőség szerint maradjanak otthonukban, valamint
kerüljék a csoportos, közösségi rendezvényeket. Felhívjuk a nemzetközi és külhoni hallgatóinkat,
hogy amennyiben elhagyták Magyarország területét, úgy az ellenkező rendelkezésig maradjanak
lakóhelyükön.
I.A 2019/2020-as tanév 2. félévének rendjével kapcsolatos intézkedések
A Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság korábban kiadott körleveleire – tekintettel:
1. A Szegedi Tudományegyetem rektora 2020. március 12–13. napjára rektori szünetet rendelt el.
2. A rektor az IKT/5-790/4/2020 határozatában a tavaszi szünet időtartamát a korábban
elfogadott 2020. április 10. (péntek) – 2020. április 17. (péntek) tartó időtartam helyett 2020.
március 14. (szombat) – 2020. március 22. (vasárnap) helyezte át. A tanév rendje egyebekben
változatlan.
3. Az Egyetem hallgatóit az Egyetem épületeitől 2020. március 12-től távolmaradási kötelezettség
terheli. Erre figyelemmel minden hallgatói ügyintézésben elektronikus (Neptun, Coospace,
Modulo) kapcsolattartási, ügyintézési módot biztosítunk.
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4. A Szegedi Tudományegyetem valamennyi képzési területén 2020. március 23. napjától
visszavonásig rendkívüli online oktatásra áll át, ez azt jelenti, hogy a SZTE a hallgatók részére a
tananyagot és a féléves követelmények teljesítését az SZTE épületeinek látogatása nélkül,
online formában biztosítja. A hallgatók a távoktatási időszak alatt nem látogathatják a Szegedi
Tudományegyetem épületeit, a tananyaghoz a CooSpace rendszeren keresztül férhetnek hozzá.
5. Minden hallgató köteles a 2020. március 23-tól kezdődő távolléti oktatásban, valamint
az ezzel kapcsolatos egyéb távolléti cselekményekben (pl. vizsga, beszámoló,
konzultáció) aktívan részt venni.
6. A félév elején ismertetett követelményrend szerint tervezett események, pl. jelenléti
beszámolók, gyakorlatok, zárthelyi dolgozatok, szakdolgozatvédések, félévközi vizsgák,
stb. rendjéről később adunk tájékoztatást, figyelembe véve az egyes Karok sajátosságait és a
hallgatók érdekeit.
II. Rendkívüli online oktatással kapcsolatos tájékoztatás
1. Felhívjuk figyelmüket, hogy az oktatókkal való kapcsolattartás elsődleges és hivatalos színtere
a távoktatási időszakban a CooSpace , amely valamennyi egyetemi hallgató számára elérhető.
●
●
●
●

minden kurzusnak van CooSpace színtere,
a CooSpace színterei összekapcsolják az adott kurzus hallgatóit és oktatóit,
a CooSpace-be Neptun vagy korábbi ETR azonosítóval lehet belépni,
az oktatók itt adnak részletes tájékoztatást a kurzusok teljesítéséről.

2. Az SZTE felhívja valamennyi egyetemi hallgató figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a kari,
intézeti, oktatói és kurzus tájékoztatókat az elektronikus tananyagokkal és
követelményrendszerrel kapcsolatban, és gondoskodjanak arról, hogy 2020. március 23-tól az
elektronikus tananyagot és egyéb szolgáltatásokat az ahhoz szükséges technikai feltételekkel
fogadni tudják (így például ellenőrizzék, hogy a CooSpace-ben megfelelő e-mail cím került-e
megadásra, illetve kapnak-e értesítést az új bejegyzésekről).
3. Kérjük, kísérjék figyelemmel valamennyi kurzusuk CooSpace színterét, ugyanis az adott
kurzus oktatója itt fogja tájékoztatni Önöket a megváltozott követelményrendszerről, valamint a
kapcsolattartás további, CooSpace-t kiegészítő módjáról.
4. Klebersberg Könyvtár proxy szolgáltatásáról tájékoztató érhető el.
5. A fentiekre is tekintettel nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre a tanulmányi
osztályokon, így a határidőhöz kötött nyelvvizsga bizonyítványok, egyéb dokumentumok
bemutatására sem kerülhet sor személyesen. A rendkívüli helyzetre tekintettel a határidőhöz kötött
leadandó dokumentumokat – tanszéki/intézeti pecsét nélkül – elegendő scannelve elküldeni emailben/feltölteni a Moduloba. A szakdolgozat személyes leadására szintén nincs lehetőség, ebben
az esetben a PDF dokumentumot a Modulo felületére kell feltölteni.
Szeged, 2020. március 16.
Prof. Dr. Gellén Klára s.k.
oktatási rektorhelyettes
Távoktatási Operatív Bizottság
elnöke
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