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Tájékoztató veszélyhelyzet ideje alatti jelenléti oktatásról 

- Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar - 

A Kormányzat veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek 14. S (1) bekezdése értelmében a felsőoktatási 
intézményekben az oktatás digitális oktatás keretein belül folytatható 2020. november 11. 
napjától. Ezen védelmi intézkedés alól a felsőoktatásért felelős miniszter a felsőoktatási 
intézmény rektorának kezdeményezésére felmentést adhat. 
 
A fenti rendeletre tekintettel a Debreceni Egyetem az alábbi területeken szervezett gyakorlati 
képzések esetében kapott felmentést a távolléti oktatás alól: 

- orvos- és egészségtudományi képzések szakjai, 
- művészeti képzések (hangszeres zenei gyakorlatok), 
- egyes természettudományi és műszaki képzések (labormérések, laborgyakorlatok), valamint 
- hivatásos repülőgép-vezetői képzés (szimulációs és repülési gyakorlatok). 
 
A felmentés kiterjed továbbá a vizsgák –és záróvizsgák lebonyolítására is. Ezek a fokozott 
egészségügyi biztonsági intézkedések betartásával, személyes jelenlétet igényelve is 
megszervezhetők. 
 
A könyvtárak látogatása - a digitálisan nem elérhető kiadványok esetében – vizsgára készülő, 
szakdolgozatot készítő, valamint tudományos fokozat megszerzésére készülő hallgatók 
esetében, az egészségügyi biztonsági intézkedések maradéktalan betartásával 
engedélyezett. 
 
A fenti tájékoztatás értelmében a Zeneművészeti Karon: 

- a FŐTÁRGY (Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék főtárgy órái is) és az ehhez 
szorosan kapcsolódó tárgyak (KORREPETÍCIÓ és KAMARA) esetében a jelenléti oktatás 
folytatódhat. Az oktatás formájáról az illetékes oktatók döntenek. 
- az oktatás minden egyéb tantárgy estében online kereteken belül folytatódik. 
- a félévi vizsgák teljesítésének formájáról (jelenléti vagy online) az illetékes oktatók 
döntenek, további tájékoztatás tőlük kérhető. 
- a záróvizsga/zárószigorlati hangversenyek zártkörűen, személyes jelenlétet igénylő 
formában is megszervezhetők. 
 
A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjával történt egyeztetés alapján a 2020/21/1 
félévben folytatott tanítási gyakorlatok/hospitálások (összefüggő és képzéssel párhuzamos is), 
amennyiben a gyakorlatvezető tanár is úgy ítéli meg, teljesítettnek tekintendők. 

A gyakorlatokkal kapcsolatos dokumentumok leadásában nincs változás, azokat határidőre az 
illetékes tanulmányi ügyintézőnek szükséges benyújtani. 
 
Jelen intézkedések - további intézkedésig – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálya alatt, 

illetve annak esetlegesen meghosszabbított időtartamára érvényesek. 
 
         Dr. Lakatos Péter s.k. 
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