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A 20200422/1-es számú rektori rendelet
Az OR-ZSE rektora az Egyetem Szenátusának 2020. március 27-án kelt fölhatalmazása alapján a
2019–2020-as tanév második félévének időtartamát és ütemezését a járványügyi vészhelyzet miatt
a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet utasításainak szellemében a következők szerint állapítja meg:
A szorgalmi és vizsgaidőszak, illetve a szakdolgozatok és diplomamunkák leadásának határideje egyaránt egy-egy hónappal megnő. A szorgalmi időszak utolsó napja így 2020. június
12. péntek. A vizsgaidőszak kezdeti időpontja (május 18.) nem változik, utolsó napja július 24. (a
héber naptár szerint az 5780. év áv 3.) péntek.
A szakdolgozat vagy diplomamunka bíráló tanárokat külön szenátus vagy rektori engedély nélkül
megilleti az a jog, hogy a határidőket ennél kevésbé szigorúan értelmezve, indokolt esetben, saját
hatáskörben gyakoroljanak méltányosságot. A mostani rektori rendelkezés célja a hallgatók jogbiztonságának egy meglehetősen bizonytalan időszakban történő szavatolása.
Az Egyetem hagyományos tanévzáró ünnepélye a járványügyi vészhelyzet szerint kerül megrendezésre vagy marad el.
Egyes diplomák formális és informális keretek között  történő átadására, ha a kiállítás törvényi
előfeltétele teljesülnek, az adott napon érvényes járványügyi rendelkezéseknek megfelelő módon
a május 18. és július 24. között az érintettekkel folytatott egyeztetés alapján történik.
A szorgalmi és a vizsgaidőszak egybeesésével kapcsolatosan az oktatókat és a hallgatókat megille ti az a jog, hogy írásbeli konszenzus megléte esetén az eredeti időbeosztás szerint ütemezzék a félévet, de attól az említett hosszabbítás mértéke szerint el is térhessenek: sem hallgatót, sem oktatót
nem érhet hátrányos jogkövetkezmény azért, mert a járványügyi vészhelyzet következtében a félév eredeti beosztását nem tudja tartani.
A járványügyi vészhelyzet a felvételi eljárásrendet is módosítja. Azokon a szakokon, ideértve a
Doktori Iskolát is, ahol a felvételi vizsgaelbeszélgetésektől nem lehet eltekinteni, az ilyen beszélgetésekre kizárólag digitális formában lehet sort keríteni. Egyúttal szavatolni kell, hogy felvételi beszélgetés az audiovizuális adatátvitelen alapuló megoldások esetén végpontok közötti titkosítással,
kizárólag az Európai Unió joghatósága alá tartozó digitális eszközök, erőforrások bevonásával az
Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a korábbi 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679-as rendelete (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint történjék.
A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 13. §-ának (3) bekezdése és 14. §-a szerint a záró- és komplexvizsga-bizottságok állhatnak kivételesen csak két főből: az elnökből és még egy tagból. Legalább
az elnöknek egyetemi vagy főiskolai tanárnak, illetve egyetemi vagy főiskolai docensnek kell lennie. A bizottságok minden tagja állhat az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.
Budapest, 2020. április 22.
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