Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók!
A korinavírus miatt előállt veszélyhelyzetben a GDF vezetősége az alábbi tájékoztatást adja ki a
2019/2020-as tanév 2. félévének vizsgáztatási rendjével kapcsolatban:
1. A gyakorlati jeggyel végződő tantárgyak teljesítésének határidejét a szorgalmi időszak
végéről június 13-ig meghosszabbítjuk.
2. A vizsgaidőszakra a honlapon és a Neptunban közzétett „Tanév rendje” szerinti ütemezés
marad érvényben. A zártelyi dolgozatok és elővizsgák ütemezése az oktatókra van bízva.
3. A távoli számonkéréshez az ILIAS vagy egyéb platform használata is megengedet. A
számonkérés lebonyolításhoz az alábbi ajánlásokat tesszük, melyeket az oktatók a tantárgy
sajátosságainak megfelelően és belátásuk szerint alkalmazhatnak:
Az elméleti jellegű számonkéréshez online tesztkérdésekből álló feladat megoldását. Ehhez
az ILIAS-ban a „Teszt’’ objektumot kell használni.
A gyakorlati jellegű számonkéréshez előre megadott határidős házi feladat beküldését, vagy
a vizsgáztatás alkalmával meghatározott idő alatt elkészített feladat
kidolgozásának/eredményének/képernyőképének feltöltését. Ezekhez az ILIAS-ban a
„Gyakorlat” objektumot kell használni.
4. Az ILIAS-beli „Teszt’’ és „Gyakorlat” objektumok használatáról, valamint a hallgatók
hozzárendeléséről útmutató készül.
5. Tesztvizsga meghirdetése javasolt, amely alapján megajánlott jegy adható.
6. A diplomáztatáshoz tartozó dokumentumok beadása és kezelése kizárólag a Neptunon
keresztül történik az ILIAS-ban közzétett eljárási rend szerint, papír alapú domukentumok
nélkül.
7. A záróvizsgákra meghirdetett időszakot érvényesnek tekintjük, amennyiben mégis szükséges
lesz módosítani, arról értesítést fogunk kiadni. Szintén később fogunk tájékoztatni a
záróvizsga lebonyolítási módjáról.
Főiskolánk életében a gyors átállás az online oktatási formára nagy erőfeszítéseket igényelt mindenki
(oktatók, rendszergazdák, hallgatók) részéről. Bízom benne, hogy amint meg tudtunk bírkózni az
előadások távoli megtartásának nehézségeivel, úgy a vizsgáztatás még nehezebbnek tekinthető
kérdésével is sikerülni fog. Az új módszerek alkalmazása további erőfeszítéseket igényel oktatóinktól
és hallgatóinktól is, sőt az is elképzelhető, hogy az egyes megoldások nem fogják mindenki tetszését
kiváltani. Fontos, hogy tantárgyanként törekedjünk a minden hallgató számára egyenlő és igazságos
feltételek megteremtésére.
Ehhez kívánok kitartást és sikeres vizsgáztatást!
Vári-Kakas István
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