
REKTOR 
            : H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

H-4002 Debrecen, Pf.: 400. 
: (52) 512-998, Fax: (52) 416-490 

: rector@unideb.hu 

  

  
Ikt. szám: RH/590/2020. 

Tételszám: 01.24. 

 

REKTORI UTASÍTÁS 

 

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATÁNAK SAJÁTOS 

SZABÁLYAIRÓL VESZÉLYHELYZETBEN 

 
A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a  magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napján. 

 
A Debreceni Egyetem Szenátusának (a továbbiakban. Szenátus) 2020. március 27-ei döntése 
értelmében – a veszélyhelyzetre tekintettel – a 2019/2020. tanév tavaszi félévét követően 
egyes hallgatói tevékenységek teljesítésére 2020. augusztus 31. napjáig kerülhet sor, amely 
hallgatói tevékenységek a 2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkoznak. 
 
2020. július 13-ától 2020. augusztus 31-ig (a továbbiakban: rendkívüli oktatási időszak) 
kizárólag olyan hallgatói tevékenységek szervezhetők, amelyekre az egyetem hallgatók általi 
látogatásának tilalma miatt nem kerülhet sor, és a távolléti oktatás rendszerében nem biztosítható 
azok teljesítése vagy értékelése.  
 
A kiszámítható működés biztosítékaként – a Szenátus általi utólagos jóváhagyásig – az alábbi 
ideiglenes Tanulmányi és vizsgaszabályzatot (a továbbiakban: ideiglenes TVSZ) adom ki, melynek 
előkészítésében és véleményezésében a karok képviselői és a hallgatói önkormányzatok is részt 
vettek. Az ideiglenes TVSZ iránymutatást ad a Debreceni Egyetem Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) alkalmazásához a távolléti oktatás során. 
 

1. A karok – az egyes képzések képzési és kimeneti követelményeinek sajátosságait figyelembe 
véve – alkotják meg szabályzatukat és eljárásrendjüket a tavaszi félévben alkalmazott 
oktatási módszerekről, eljárásokról, az oktatói és hallgatói tevékenységek szervezéséről, a 
követelmények teljesítésének módjáról, idejéről (a továbbiakban: ideiglenes TVSZ kari 
melléklete).  
 
Az ideiglenes TVSZ kari mellékletének összhangban kell lennie az ideiglenes TVSZ 
rendelkezéseivel. Az oktatás megszervezésének és a teljesítmények értékelésének az 
ideiglenes TVSZ kari mellékleteiben megfogalmazott szempontjai, szabályai a TVSZ kari 
mellékleteinek veszélyhelyzet időtartamára vonatkozó részét képezik. 

 
 

2. A rendkívüli oktatási időszakban a – 2019/2020. tanévben kollégiumi férőhelyre 
jogosultságot szerzett – hallgatók az ideiglenes TVSZ kari mellékletében előírt 
követelmények teljesítése érdekében vehetik igénybe az egyetem által alapított és/vagy 
üzemeltetett kollégiumban az elhelyezést. A rendkívüli oktatási időszakban a hallgatók 
ösztöndíjra nem jogosultak, a támogatásra jogosult hónapok száma, a támogatások összege 
nem változik, azok kifizetése a veszélyhelyzet kihirdetése előtti eljárás szerint történik. 
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3. Ahol az ideiglenes TVSZ a távolléti oktatásra tekintettel megengedi a korábban kihirdetett 

vagy meghatározott követelményektől való eltérést, az új követelmények nem 
eredményezhetik a teljesítés terhesebbé tételét, és nem növelhetik meg azok mértékét. 

 
 

4. Ha a TVSZ kari sajátosságokat tartalmazó 4. sz. melléklete jelen szabályzattal ellentétes, 
akkor jelen szabályzat szerint kell eljárni. 
 

 
5. Ahol jelen szabályzat, illetve a TVSZ a hallgató értesítését rendeli el, azon a hallgató 

elektronikus írásbeli tájékoztatását kell érteni az elsősorban az elektronikus tanulmányi 
rendszeren keresztül. 

 
Megjegyzés: Az email útján történt kézbesített irat elolvasásáért a hallgató a felelős, ezért őt 
a kézbesítési vélelemről is tájékoztatni kell.  A vélelem megdönthető, így ha a hallgató vagy 
az ügyben érintett más személy bizonyítani tudja a kézbesítés elmaradását vagy annak más 
időpontban való megtörténtét, akkor a vélelem megdől. Ennek hiányában a kézbesítés 
dátumaként a kiküldést követő ötödik napot kell tekinteni. 

 
6. A TVSZ 3. § (13) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a hallgató hallgatói jogviszonya 

2020. július 10. napján szűnik meg, ha a rendkívüli oktatási időszakban a kari szabályozás 
nem ír elő számára olyan hallgatói tevékenységet, amelyre az egyetem hallgatók általi 
látogatásának tilalma miatt nem kerülhet sor, és a távolléti oktatás rendszerében nem 
biztosítható azok teljesítése vagy értékelése. 
 
TVSZ 3. § (13) Megszűnik a hallgatói jogviszony  
2d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte. 
 
Megjegyzés: A tanév eredeti időbeosztása szerint a karokon 2020. július 3. vagy július 10. 
napja volt a félév utolsó napja, a beiktatott vagy előrehozott 2020. március 16. és 20. közötti 
tavaszi szünettel minden karon egységesen július 10. az utolsó nap. A rendkívüli oktatási 
időszakban hallgatói tevékenységet végző hallgatók esetében az utolsó nap 2020. augusztus 
31. 
 
 

7. A TVSZ 3. § (14/a) bekezdésétől el lehet térni. A döntés hallgatóval való közlése 
megvalósulhat elektronikus írásbeli tájékoztatás formájában is. 
 
TVSZ 3. § (14/a) Az intézmény a döntését írásban papíralapon közli.  
 
Megjegyzés: Az intézmény döntésének papír alapon való közlése jelen veszélyhelyzetben 
nehézségekbe ütközhet, ezért lehetőség van elektronikus kézbesítésre. 
 
 

8. A TVSZ 5. § (6) bekezdést úgy kell alkalmazni, hogy az adatokban bekövetkezett 
változásokat kizárólag elektronikusan lehet bejelenteni a HAK-nak. 
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TVSZ 5. § (6) A hallgató 8 munkanapon belül köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett 
változásokat. A bejelentés történhet az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül azon adatok 
esetében, amelyekre a rendszer lehetőséget biztosít. Minden egyéb adatváltozást a HAK-nak személyesen 
vagy az adatváltozás tényét igazoló dokumentum elektronikus úton történő beküldésével kell bejelenteni. 
Az adatok valódiságáért a hallgató felelősséggel tartozik. 
 
Megjegyzés: Személyes bejelentésre a veszélyhelyzet idején nincs lehetőség. 
 
 

9. A TVSZ 5. § (8) bekezdésétől el lehet térni. 
 
TVSZ 5. § (8) A hallgató a tárgyak felvételét kivételes esetben, eljárási díj fizetése ellenében, a szorgalmi 
időszak negyedik hetének végéig módosíthatja. 
 
Megjegyzés: Kari döntés születhet az időszak meghosszabbításáról. 
 
 

10. A TVSZ 5/B. § (2) bekezdésétől el lehet térni. 
 
TVSZ 5/B. § (2) Az egyetemi tanulmányaikat 2011/2012. tanév I. féléve előtt megkezdő hallgatók - 
kivéve a VI. (szigorló) évet legkésőbb 2017-ben elkezdő orvostanhallgatók - hagyományos, papír alapú 
leckekönyvébe 2011. szeptembertől félévente az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerből 
kinyomtatott tárgyfelvételi és tárgyteljesítési etikettet ragaszt be (továbbiakban: ragasztásos eljárás) a kari 
tanulmányi osztály (TO) és félévente gondoskodik a leckekönyv hitelesítéséről. Az egyetemi tanulmányaikat 
2011/2012. tanév I. féléve előtt megkezdő és a VI. (szigorló) évet legkésőbb 2017-ben elkezdő 
orvostanhallgatók a papír alapú leckekönyvüket továbbra is hagyományos módon használják, azt a 
vizsgákra kötelesek magukkal vinni és abba beíratni az eredményeket. 
 
Megjegyzés: A papír alapú leckekönyvek használatára a veszélyhelyzet idején nincs 
lehetőség, az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített eredményeket utólag a 
leckekönyvbe be kell vezetni. 
 
 

11. A TVSZ 5/B. § (4) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a vizsga ideje alatt a szóbeli vizsga 
eredményét az oktató az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzíti a vizsgát követő 
munkanap végéig. 

 
TVSZ 5/B. § (4) Az oktató az érdemjegyeket a 2. számú mellékletben meghatározott eljárási rend 
szerint köteles az elektronikus tanulmányi rendszerben, a vizsgalapon és a hallgatói 
dokumentumban/kurzusteljesítési lapon rögzíteni. 
 
 

12. A TVSZ 5/B. § (5) bekezdésétől el lehet térni. 
 

TVSZ 5/B. § (5) Az írásbeli érdemjegyek utólagos ellenőrzésére a dolgozat szolgál, amelyen az 
értékelésnek, valamint az értékelő aláírásának szerepelnie kell. 
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Megjegyzés: A távolléti oktatás során alkalmazott e-learning vagy más elektronikus 
rendszerben tárolt hallgatói teljesítményre vonatkozó dokumentum, adat az ellenőrzés 
alapja. 

 
13. A TVSZ 5/B. § (6) bekezdésétől el lehet térni azzal, hogy a kifogásolt érdemjegyet egyéb 

hitelt érdemlő módon történt ellenőrzés után – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek - 
javítani kell. 

 
TVSZ 5/B. § (6) A vizsgaidőszak végét követő két héten belül a hallgató a tanulmányi rendszerben 
szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál/egységnél kifogással élhet. A 
kifogásolt érdemjegyet a leckekönyvbe, a hallgatói dokumentumba/teljesítési lapra, illetve a vizsgalapra, a 
dolgozatra írt jegy alapján – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – javítani kell. 
 
Megjegyzés: A távolléti oktatás során alkalmazott e-learning vagy más elektronikus 
rendszerben tárolt hallgatói teljesítményre vonatkozó dokumentum, adat az ellenőrzés 
alapja. 
 
 

14. A TVSZ 5/B. § (8) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a hallgató kérését elektronikus 
úton juttatja el a HAK-nak. 
 
TVSZ 5/B. § (8) A hallgató kérésére félévente egyszer jogosult ingyenes hitelesített kivonatot kapni az 
elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott törzslap alábbi adatairól. Az egyetemi tanulmányaikat 
2011. szeptember 1. előtt megkezdő hallgatók a hagyományos, mindkét oldalon etikettel ellátott 
leckekönyvüket kizárólag indokolt esetben kérhetik ki a TO-ról. 
 

15. A TVSZ 5/B. § (9) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a hallgató kérését elektronikus 
úton juttatja el a HAK-nak. 

 
TVSZ 5/B. § (9) A hallgató kérésére félévente egyszer jogosult ingyenes hitelesített kivonatot kapni az 
elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott törzslap alábbi adatairól: 

- képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, kódja, az oktató neve, 
a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a foglalkozás típusa, a 
követelmények teljesítésének értékelése, időpontja, az értékelő oktató neve),  
- a képzési időszak lezárásának adatait képzésenként (a lezárás dátuma, a felvett kredit, a teljesített 
kredit, a (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, a kreditindex, korrigált kreditindex, összesített 
korrigált kreditindex). 
 
 

16. A TVSZ 7. § (4) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tanulmányi tájékoztató távolléti 
oktatásra vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell a 
hallgatóval.  
TVSZ 7. § (4) A tanulmányi tájékoztató egyetemre vonatkozó általános része tartalmazza: 

a) az intézmény nevét, címét, intézményi azonosító számát; 
b) az intézmény általános jellemzőit, a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos 

feltételeit; 
c) a hallgatói követelményrendszer, vagy annak elektronikus elérése; 
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d) a tanév időbeosztását, a képzési időszakot; 
e) a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendjét, a félfogadási időket; 
f) a záróvizsgára jelentkezés rendje, a záróvizsga részei; 
g) az intézményi mobilitási, illetve fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor 

nevét és elérhetőségét; tevékenységük rövid leírását; 
h) a hallgatói jogorvoslat rendjét;  
i) a tanulmányi tanácsadáshoz, illetve az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módját; 
j) a beiratkozási és bejelentkezési eljárás leírását; 
k) a külföldi hallgatók részére fontos információkat (különösen tartózkodási engedély 

megszerzése, a felsőoktatási intézménybe való bejutás feltételei, a megélhetési költségek, 
egészségügyi ellátás, biztosítás); 

l) a felsőoktatási intézmény által szedett díjakat és költségtérítéseket, a képzésre vonatkozó 
szerződések általános feltételeit; 

m) a kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségeket; 
n) a könyvtári és számítógépes szolgáltatásokat; 
o) a sportolási lehetőségeket, a szabadidős tevékenység lehetőségeit. 
 
 

17. A TVSZ 8. § (2) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 
oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 

 
TVSZ 8. § (2) A tantárgyi követelményrendszernek a következőket kell tartalmaznia: 

- a foglalkozásokon való részvétel előírásait, 
- a félévközi ellenőrzések követelményeit, számát, hozzávetőleges időpontját, pótlásuk, valamint 

javításuk lehetőségét, illetve azt, ha pótlásra nincs lehetőség, 
- a félévközi jegy megszerzésének feltételeit, ahol az aláírás a tanórákon történő részvételt igazolja, 
- vizsgával záruló tárgy esetén azt, hogy a tárgyhoz kapcsolódik-e olyan, párhuzamosan 

meghirdetett gyakorlat/szeminárium/labor, amelynek teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele, 
- a vizsgára bocsátás feltételeit, amelyek teljesítését vizsgával záruló tárgyaknál aláírás igazolja, 
- az érdemjegy kialakításának módját, 
- a kötelező és az ajánlott irodalom jegyzékét, 

a tárgyhoz rendelt kreditet. 
 

 
18. A TVSZ 8. § (5) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 

oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 

 
TVSZ 8. § (5) Olyan tantárgyak esetén, amelyeknél a félévközi jegy/gyakorlati jegy megszerzésének 
előfeltétele a tanórákon történő részvétel, az oktató ezen előfeltétel teljesítését rögzíti az elektronikus 
tanulmányi rendszerben. 

 
 

19. A TVSZ 8. § (6) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 
oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 
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TVSZ 8. § (6) Amennyiben a tantárgyi program félévközi számonkérést ír elő és ezen kötelezettségének 
a hallgató nem tesz eleget, a mulasztás pótlására még a szorgalmi időszakban az adott tanszék egy 
alkalommal lehetőséget biztosít. Abban az esetben, ha a hallgató a pótlási lehetőséggel sem tudja a 
kötelezettségét teljesíteni, a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig újabb lehetőséget kell biztosítani 
számára a félévközi számonkérés pótlására. 

 
 

20. A TVSZ 8. § (7) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a távolléti oktatásra tekintettel a 
hallgatóval legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölt egyéb követelmény is előírható. 

 
TVSZ 8. § (7) Amennyiben egy vizsgával záruló tárgyhoz olyan, párhuzamosan meghirdetett 
szeminárium/gyakorlat/labor kapcsolódik, amelynek teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele, a hallgató 
nem jelentkezhet a vizsgára mindaddig, amíg a szemináriumot/gyakorlatot/labort nem teljesítette. Ebben 
az esetben az elektronikus tanulmányi rendszerbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. 

 
 
21. A TVSZ 10. § (1) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 

oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 

 
TVSZ 10. § (1) Nappali tagozaton a Debreceni Egyetem alapképzésben (BSc, BA) részt vevő 
hallgatóinak – kivéve a ZK hallgatóit – két féléven keresztül, mesterképzésben (MSc, MA) részt vevő 
hallgatóinak – kivéve a ZK hallgatóit - egy féléven keresztül, az osztatlan képzésben részt vevő 
hallgatóinak – kivéve a ZK hallgatóit - három féléven keresztül heti két óra testnevelési foglalkozáson való 
részvétel kötelező. További két félévben kreditek adhatók a Testnevelési Koordinációs testület által 
meghirdetett szabadon választható tantárgyak teljesítéséért. 

 
 
22. A TVSZ 11. § (1) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 

oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 
 
TVSZ 11. § (1) Az előadások a képzési folyamat szerves részét képezik, így az egyetem a hallgatóktól 
elvárja az azokon való részvételt. 
 
 

23. A TVSZ 11. § (2) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 
oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 

 
TVSZ 11. § (2) A szemináriumokon/gyakorlati foglalkozásokon való részvétel – a tantárgyi 
követelményrendszer előírásaitól függően – kötelező. Az ezekről való hiányzás megengedhető mértékéről, 
annak következményeiről, illetve pótlásuk módjáról a szabályzat 4. sz. kari sajátosságokat tartalmazó 
mellékletében kell rendelkezni. 

 
 



REKTOR 
            : H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

H-4002 Debrecen, Pf.: 400. 
: (52) 512-998, Fax: (52) 416-490 

: rector@unideb.hu 

  

  
24. A TVSZ 15. § (7) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a kérelmeket elektronikus úton kell 

benyújtani. 
 

TVSZ 15. § (7) A szakváltás kérelmének beadási határideje az adott tanév tavaszi félévében július 15. 
 
 
25. A TVSZ 15. § (8) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tantárgyi követelmények távolléti 

oktatásra vonatkozó módosításait, szabályait legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell 
a hallgatóval. 

 
TVSZ 15. § (8) Közösségi pedagógiai gyakorlat 
A közismereti tanárképzésben a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat az általános és 
középiskolai korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök stb.) 
szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat. A gyakorlat 
szünidőben vagy szorgalmi idő alatt teljesíthető. A gyakorlat időtartama 30 óra, értéke 2 kredit. A 
gyakorlat két lezárt félév után kezdhető meg, s az általános iskolai (4+1) tanárképzésben a 8., a 
középiskolai tanárképzésben a 10. félév végéig kell teljesíteni (akár több részletben is). A gyakorlat 
koordinációját, és engedélyezését és értékelését a Tanárképzési Központ végzi. 
 
 

26. A TVSZ 15. § (9) bekezdésétől el lehet térni. 
 
TVSZ 15. § (9) A szakdolgozati téma megválasztásának határidejét, a jelentkezés módját az illetékes 
kar vagy intézet határozza meg, de a jelentkezés végső határideje május 31. 
 
Megjegyzés: Kari döntés születhet a határidő meghosszabbításáról. 
 

 
27. A TVSZ 17. § (1) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tanulmányi tájékoztató távolléti 

oktatásra vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell a 
hallgatóval. 
 
TVSZ 17. § (1) A kar a szorgalmi időszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatóban köteles – a 
karon szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési időszak ismeret-ellenőrzési formáit és azok 
ütemezését, továbbá a vizsgaidőszak rendjét, így különösen a kezdő- és zárónapot. A tantárgyfelelős oktató 
köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel az egyes vizsgák napjait, 
a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének 
napját, a vizsgaismétlés lehetőségét, továbbá gondoskodni a tanulmányi rendszerben történő regisztrálásról. 

 
 
28.  A TVSZ 18. § (4) bekezdést úgy kell alkalmazni, hogy a tanulmányi tájékoztató távolléti 

oktatásra vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell a 
hallgatóval.   

 
TVSZ 18. § (4) A kötelező szakmai gyakorlat teljesítési határidejéről, tartalmi követelményeiről, 
számonkérésének és értékelésének módjáról a tanterv rendelkezik. A kar nyilvántartást vezet a külső 
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szakmai gyakorlat (tanítási gyakorlat, terepgyakorlat) időtartamáról, a szerzett kreditértékről és 
érdemjegyről, a teljesítés időpontjáról a gyakorlóhelyek feltüntetésével, a gyakorlatvezető aláírásával. 
 
 

29. A TVSZ 18. § (5) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tanulmányi tájékoztató távolléti 
oktatásra vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell a 
hallgatóval. 

 
TVSZ 18. § (5) Az olyan beszámolóval vagy kollokviummal ellenőrizendő tantárgyakból, amelyek 
előadásaihoz szeminárium/gyakorlat is csatlakozik, továbbá az olyan tantárgyakból, amelyeknek a 
foglalkozásai csak szemináriumból/gyakorlatból állnak, az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban 
nyújtott teljesítménye alapján jegyet ajánlhat meg. A jegymegajánlás lehetőségét a tantárgyi 
követelményekben a félév elején előre közölni kell a hallgatókkal. A megajánlott értékelést (osztályzatot) 
a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti vizsgára bocsátását. 

 
 
30. A TVSZ 19. § (3) bekezdése nem alkalmazható. 

 
TVSZ 19. § (3) A szóbeli vizsgák – ideértve a záróvizsgát és a diplomamunka védését is – általában 
nyilvánosak, a sajátosságokról a szabályzat 4. sz. kari sajátosságokat tartalmazó melléklete rendelkezik. 
 
Megjegyzés: A nyilvánosság feltételei nem biztosíthatók. 

 
 
31. A TVSZ 19. § (4) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a tanulmányi tájékoztató távolléti 

oktatásra vonatkozó rendelkezéseit legkésőbb 2020. április 15. napjáig közölni kell a 
hallgatóval. 
 
TVSZ 19. § (4) A hallgató köteles a vizsga kezdésének időpontjában megjelenni a vizsga helyszínén. 

 
 
32. A TVSZ 19. § (7) bekezdése úgy alkalmazható, hogy a távolmaradás igazolását elektronikus 

úton kell a hallgatónak eljuttatnia a tanulmányi osztályra. 
 

TVSZ 19. § (7) A hallgató vizsgáról való távolmaradását három munkanapon belül igazolhatja a 
tanulmányi osztályon. Ez esetben a tanulmányi osztály a tanulmányi rendszerben a „nem jelent meg a 
vizsgán” és az „igazoltan távol” bejegyzéseket együttesen alkalmazza. A vizsgáról való távolmaradás nem 
befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem 
értékelhető. 
 
 

33. A TVSZ 24. § (8) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a diplomamunkát kizárólag 
elektronikus formában kell benyújtani. Amennyiben a kar a dolgozatot papír alapon is kéri,  
azt a veszélyhelyzet lejártát követő 30 napon belül be kell nyújtani a kari szabályozásnak 
megfelelően. 
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TVSZ 24. § (8) A diplomamunkát papíralapon és elektronikus formában kell elkészíteni és benyújtani. 
A diplomamunka elektronikus pdf formátumú változatát a hallgató köteles feltölteni a Debreceni Egyetem 
Elektronikus archívumába (DEA) a  
http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081 címre.  
A diplomamunka benyújtásának és feltöltésének határidejéről a szabályzat 4. sz. kari sajátosságokat 
tartalmazó melléklete rendelkezik. A papír alapú dolgozat megőrzésének követelményeit és 
nyilvántartásának szabályait szintén a 4. sz. melléklet határozza meg, míg az elektronikus forma 
megőrzéséről, nyilvántartásáról a DEA üzemeltetője gondoskodik. 
A titkosított szakdolgozatok kezelésének eljárási rendjét a szabályzat 5. sz. melléklete határozza meg. 
A hallgató köteles arról nyilatkozni, hogy az elektronikus és a papíralapú forma mindenben megegyezik. 
 

 
34. A jelen szabályzatot 2020. április 3-tól visszavonásig kell alkalmazni. 

 
 
Debrecen, 2020. április 3. 
 
 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán 
 rektor 
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