A PTE Operatív Stáb 1/2021. (XII. 03.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
a vizsgaidőszak szervezéséről
I.

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag megerősíti, hogy az ágazati iránymutatás értelmében a
cél a 2021/2022. tanév őszi félévében a vizsgaidőszaknak – a szorgalmi időszakhoz
hasonlóan – normál munkarendben, jelenléti oktatás keretében történő megvalósítása.

II.

Az ágazati iránymutatással összhangban a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti
intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020. számú rektori és kancellári együttes
utasítás, felsőoktatási képzésekre vonatkozó rendelkezései [9. §] értelmében az
Egyetemen a képzések a 2021/2022. tanév I. félévében elsődlegesen normál
munkarendben, jelenléti oktatás keretében folytathatóak, ideértve az oktatást, az
ismeretek ellenőrzését, a tanulmányok értékelését és a szakmai gyakorlatok szervezését
is. A jelenléti oktatási rendtől eltérő digitális oktatási kereteket indokolt esetben,
kivételesen a dékán engedélyezhet.

III.

A dékán tehát mérlegelési jogkörében, kivételes esetben, amennyiben a járványügyi
helyzet aktuális alakulása miatt más módon nem valósítható meg, engedélyezheti a
vizsgák digitális oktatási rend keretében történő megvalósítását, figyelemmel a Pécsi
Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (PTE SZMSZ 5. számú melléklete) 17.
számú mellékletében foglaltak rendelkezésekre is.

IV.

A PTE Operatív Stáb javasolja, hogy a dékán a vizsgaidőszak megvalósítására vonatkozói
döntése(ei) előtt konzultáljon a kari hallgatói részönkormányzat elnökével.

A PTE Operatív Stáb 2/2021. (XII. 03.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában álló köznevelési és szakképző intézmények
foglalkoztatottjai vonatkozásában a koronavírus elleni védőoltás felvételének előírására
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatja a Pécsi Tudományegyetemen fenntartásában
álló köznevelési és szakképző intézmények foglalkoztatottjai vonatkozásában a munkahelyek
koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott
intézkedések alkalmazását és a munkavégzés feltételeként a SARS-CoV-2 koronavírus elleni
védőoltás felvételének előírását.
A PTE Operatív Stáb javasolja, hogy az intézményvezetők részére munkáltatói utasításban
kerüljön rögzítésre, hogy az intézményvezető köteles a részletszabályokat meghatározni és a
vonatkozó munkáltatói utasítást kiadni legkésőbb 2021. december 15. napjáig.
A PTE Operatív Stáb 3/2021. (XII. 03.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában álló köznevelési és szakképző
intézményekben a szakmai gyakorlat feltételeinek meghatározására
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag javasolja a Pécsi Tudományegyetemen fenntartásában
álló köznevelési és szakképző intézményeknek, hogy az intézménylátogatási rendjükben
szabályozzák, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a szakmai gyakorlaton történő részvétel
feltétele azonos a foglalkoztatottakkal szemben támasztott követelményekkel.
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A PTE Operatív Stáb 4/2021. (XII. 03.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó fokozott járványügyi ajánlásokról
I.
A PTE Operatív Stáb figyelemmel a koronavírus járvány negyedik hullámának
emelkedő esetszámaira, emlékezve a koronavírus áldozataira és együttérzését kifejezve a
hozzátartozókkal, továbbá szolidaritást vállalva a Klinikai Központban megfeszített áldozatos
munkát végző egészségügyi dolgozókkal a közelgő ünnepi időszakban, a fokozott
egészségvédelmi felelősségvállalás példamutatásaként, nyomatékosan kéri minden Egyetemi
Polgár együttműködését és önmérséklet tanúsítását a decemberi ünnepkör rendezvényeinek
szervezése során.
II.
Kérjük a rendezvényszervezőket, hogy amennyiben hagyományos ünnepségek
megszervezésére kerül sor, a jogszabályban rögzített mindenkori korlátozásokon felül, jelen
állásfoglalás visszavonásáig az alábbi önként vállalt korlátozásokat alkalmazzák:
 Csak olyan zárttéri rendezvényt hirdessenek, ahol a másfélméteres védőtávolság az
esemény teljes időtartama alatt tartható.
 Zárt térben tartott rendezvényeken a maszk használatát minden résztvevőtől
követeljék meg, leszámítva az előadókat.
 A rendezvényeken kizárólag a koronavírus ellen védett személyek részvételét
engedélyezzék.
III.
Fentiek értelmében kérjük az ünnepségeken a catering szolgáltatás
igénybevételének mellőzését, továbbá a zenés, táncos rendezvények elhalasztását a
járványhelyzet mérséklődéséig.
Dr. Betlehem József s.k.
általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
a PTE Operatív Stáb vezetője
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