
Veszprérri Érseki Hiitudomángi Főiskola
rektor

Ikt&: 310/2021
Tárgy: a záróvizsga-időszak rendje és egyéb
j árványügyi intézkedések

Rektori utasítás

A   veszélyhelyzet   ideje   alatt   a   felsőoktatási   intézményben   a   félév   és   a   tanév   időtartamának
meghosszabbításáról szóló  197/2021.  (IV.  28.) Kom.  rendelet  1.  §-a, valamint a 484/2020.  (XI.10.)
Korm.   rendelet  2021.   május   lo-én  hatályba  lépett  módosítása  alapján  a  2020.  november  gci
593/2020-as   iktatószámú   és   a   2021.   febmár   8-ai   90#021-es   iktatószámú   rektori   utasításokat
visszavonom, a 2021. március 8-án kiadott 123#021-es iktatószámú rektori utasítást pedig az alábbiak
szerint módos ítom.

1.  Általános rendelkezések:
-     A Főiskola könyvtára 2021. június  1-jétől kizárólag az intézmény munkavállalói és hallgatói

számára látogatható a járványüg)ri szabályok szigorú betartásával.
-     A személyes részvételt igénylő munkaértekezletek és testületi ülések a járványügyi szabályok

betartásával me gszervezhetők.
-     Kizárólag a  123/2021-es számú rektori utasftásban rögzített feltételek teljesülése mellett van

lehetőség a munkavállaló és a munkáltató megállapodása alapján távmunka-végzés keretében
átmenetileg (visszavonásig) ellátni a munkaköri feladatokat.

2.  Vizsgáztatásra és a záróvizsga-szervezésre vonatkozó rendelkezések.
-     A  VIIF  nem él  a  197#021.  (IV.  28.) Kom.  rendelet  1.  §úban biztosított jogával,  így -a

nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  108.  §  5.  és  40.  pont).ában  a  félév,
illetve a tanév hosszára meghatározott - oktatásszewezési időszaktól nem tér el.

-     A számonkérések -a záróvizsgák kivételével -továbbra is digitális keretek között folynak. A
VIH biztosítja a hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését a távolléti a számonkéréshez.

-     A záróvizsgákat -2021. június 7-tő] 2021. június l2-ig -a veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola jelenléti formában szervezi meg.

3.  Rendezvények
-     2021.  július  lo-én  11  órai  kezdette]  diplomaátadó  űnnepél)7t  szervezünk  zárt  térben.

Minden  végzős  hallgató  legfeljebb  három  fő  kísérővel  érkezhet.  A  rendezwénv  kizárólag
védettséri iÉ2azolvánnval látogatható.

-     A  Főisko-la térületén  egyéb  rendezvény - résztvevői  létszámtól  ffiggetlenül - jelen  utasítás
visszavonásáig kizárólag egyedi rektori elbírálás és engedély alapján szervezhető.

A Főiskola területén - zárt terekben, közös helyiségekben - továbbra is kötelező a szájat és az orrot
elftdő maszk használata!
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola koronavírus elleni védekezés céljából kiadott lntézkedési


