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1/2022. (02.18.) számú Dékáni Utasítás 
 

az ELTE Természettudományi Karon meghirdetett kurzusok oktatásszervezési 

formájának             meghatározásáról 

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 17. § (2a) felhatalmazása alapján1 az ELTE 

Természettudományi Karon (TTK) a 2021/22 tanév tavaszi félévétől kezdődően meghirdetett kurzusok 

oktatásszervezési formájának meghatározására az alábbi eljárásrendet határozom meg. 
 

1. A TTK meghirdetett kurzusainak oktatásszervezési formája –eltérő egyetemi, vagy kari szintű 

szabályozás hiányában – általános szabályként „jelenléti”. Ettől eltérni a kurzus tárgyfelelősének 

kérésére, a kurzust felterjesztő szervezeti egység alapján illetékes intézet igazgatójának 

engedélyével lehet.  

 

2. Online és hibrid oktatási formák kivételes, az oktatás hatékonyságával indokolható esetekben 

engedélyezhetők, figyelemmel arra, hogy az online oktatási elemek az érintett hallgatók jelenléti 

órabeosztásával összeegyeztethetők legyenek. Az engedélyt indokolhatja például (de nem 

kizárólagosan) külső (távoli) oktatók bevonása, mintatanterven kívüli időpontban hirdetett 

kurzus, vagy levelező képzés egyes elemeinek szervezése. 

 

3. A hibrid vagy online formában oktatott kurzusok adatait (cím, kód, szak) az engedély kiadójának 

(vagy az intézetigazgató megbízásából az oktatási igazgatóhelyettesnek, vagy központvezetőnek), 

2021/22 tanév tavaszi félévében 2022. február 25-ig, ezt követő félévekben az adott félévre 

vonatkozó tanrendi felterjesztés határidejéig tájékoztatásul el kell küldenie az oktatási 

dékánhelyettes e‐mail címére (oktatasidh@ttk.elte.hu), emellett a nem jelenléti 

oktatásszervezési formát a tanrendi felterjesztésben is fel kell tüntetni. 

 

4. Az oktatásszervezési forma a tanrend publikálása után – eltérő egyetemi vagy kari szintű előírás 

hiányában – nem változtatható. 
 
 

Budapest, 2022. február 18. 
 

         
Dr. Kacskovics Imre dékán 

 
1 17. § (2a) A kurzus a következő oktatásszervezési formákban valósítható meg:  
a) a hallgató fizikai jelenlétével megvalósuló kurzus (a továbbiakban: jelenléti kurzus)  
b) online kurzus, amely lehet:  
ba) szinkrón online kurzus, amelyen a kurzusleírásban meghatározott időben, az oktató és a hallgatók online formában, valós 
időben vesznek részt;  
bb) aszinkron online kurzus, amelyen az oktató és a hallgatók online formában, de nem valós időben vesznek részt;  
c) hibrid kurzus, amely lehet  
ca) az a) és a ba) pont szerinti kurzusok kombinációja,  
cb) az a) és a bb) pont szerinti kurzusok kombinációja.  
A kurzus oktatásszervezési formája a dékán által kiadott eljárásrend szerint kerül meghatározásra. A kurzus 
oktatásszervezési formáját a kurzus meghirdetésével egyidejűleg rögzíteni kell az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben. 
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