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6/2021. (VI.02.)/R számú Rektori utasítás  

a 1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás módosításáról 

A járványügyi fertőzés csökkentése érdekében a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben távolléti (online) 

oktatás folytatásáról kiadott 1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás (a továbbiakban: 1/2021. (I.28.)/R 

számú Rektori utasítás) módosítására Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást 

adom ki: 

1. § Az 1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. § A 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben az Egyetem távolléti (online) oktatási rend szerint 

folytatja oktatási tevékenységét, ennek megfelelően az előadások, gyakorlati, szemináriumi tanórák 

megtartását lehetőség szerint online formában kell teljesíteni. Amennyiben a távolléti (online) oktatás 

nem biztosítható, úgy az oktató, kutató, tanár kérésére a képzésért felelős Kar dékánja – a rektor 

egyidejű tájékoztatása mellett – kivételesen indokolt esetben a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félév 

meghosszabbítására tekintettel engedélyezheti jelenléti oktatás keretében a gyakorlati tanórák 

pótlását.” 

2. § Az 1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasítás 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § A szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések teljesítésével kapcsolatos általános rendelkezéseket a 

2020/2021. tanév szervezéséről és végrehajtásáról szóló 9/2020. (VIII. 18.)/R számú Rektori utasítás 

tartalmazza. Amennyiben a hallgatók számára a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés teljesítése a 

járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben a szakmai gyakorlóhely fogadókészsége okán nem 

biztosítható, úgy a képzésért felelős Kar vezetője felhatalmazást kap arra, hogy dékáni utasításban 

szabályozza a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés teljesítésének egyéb módját, valamint a 2020/2021. 

tanév 2. (tavaszi) félév meghosszabbítására tekintettel a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés 

teljesítésére vonatkozó pótlás módját. 

3. § A tárgyban korábban kiadott 1/2021. (I.28.)/R számú Rektori utasításnak a módosítással nem érintett 

részei hatályban maradnak. 

4. § (1) Jelen utasítás 2021. június 2. napján lép hatályba és a hatályba lépésének napján végrehajthatóvá 

válik. 

(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Budapest, 2021. június 2. 
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rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes 


