
A 2019/2020. tanév jelmondata:  

„Hiszen Isten nem a csüggedtség,  

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.”  

(2Tim, 1,7)  

 

 

 

2020/04/28/1. számú 

Rektori Utasítás 

a koronavírus-járvány miatti távoktatási időszakban 

halasztott gyakorlati jellegű kurzusok teljesítéséről a GFF-en 
 

2019/2020. tanév tavaszi félévében a Gál Ferenc Főiskola kimutatásai szerint vannak olyan, 

elsősorban gyakorlati és tréning jellegű kurzusok, amelyek megtartását, illetve lezárását az 

oktatók kérésére a 2020/2021-es tanév őszi félévének elejére szükséges halasztani a 

koronavírus veszélyhelyzet miatt. A jelen rektori utasítás ezekre a halasztott kurzusokra 

vonatkozik 

 

1. A Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (TVSZ) 22. § (5) bekezdése 

alapján a gyakorlati jellegű feladatok végső teljesítési határideje kivételes esetekben a 

szorgalmi időszak lezárulta utánra is áthelyezhető, az érintett oktatóval egyeztetve. A 

távoktatás jelen körülményeire tekintettel: 

a) legkésőbb 2020. szeptember 20-ig szükséges pótolni ezeknek a halasztott 

kurzusoknak a megtartását,  

b) illetve azok teljesítését legkésőbb 2020. október 5-ig kell biztosítani a hallgatók 

számára.  

c) Az a-b) pontok szerinti eljárás kari rendjét a Dékán egyezteti az érintett oktatókkal, és 

hirdeti meg a hallgatók számára. 

 

2. A TVSZ 22. § (15) bekezdése értelmében a hallgatónak a Tanulmányi Bizottság (TB) 

biztosíthat kedvezményes tanulmányi rendet (egyéni tanrendet), amely felmentést 

jelenhet a hallgatónak a „vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól, lehetőséget 

nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére”.  

Tekintettel a koronavírus-járvány miatti távoktatás bevezetésére:  

a)  A hallgatók ezeket a halasztott kurzusokat kedvezményes tanulmányi rend szerint 

végezhetik a 2019/2020. tanév II. félévében.  

b) A halasztott kurzusok kedvezményes tanulmányi rend szerinti engedélyét a c) 

pontban meghatározott hallgatók számára TB kérelem beadása nélkül megadom. 

Ennek tényét a kari Tanulmányi Osztály rögzíti. 

c)  Jelen rendelkezés kizárólag azokra a hallgatókra vonatkozik, akik az érintett 

kurzusokat a félév rendjében meghatározottak szerint felvették, azt a Neptun 

tanulmányi rendszerben rögzítették. 

d) A halasztott kurzusokat a hallgatóknak nem kell újra felvenniük a 2020/2021. tanév 

őszi kurzusfelvételi időszakában.  

e)   Ezeknek a halasztott kurzusoknak az értékelése a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévéhez tartozóan az 1. b) pontban foglaltak szerint történik, és rögzül a 

Neptunban. 

f)  A halasztott kurzusok hallgatói számára a 2019/2020. tanév tavaszi félév zárása 

legkésőbb 2020. október 7-én tehető meg.  

3. Ezeknek a halasztott kurzusoknak a listája a jelen rektori utasítás mellékletét képezi.  
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