Tisztelt Hallgatók!
Ahogy az bizonyára Önök előtt is ismeretes, Magyarország Kormány 40/2020. (III.11) Kormányrendeletében
veszélyhelyzetet hirdetett ki, és a Korm. rendelet 4. § (b) pontja alapján a felsőoktatási intézmények hallgatók általi
látogatása a rendelet visszavonásáig tilos, mely rendelkezés a felsőoktatási képzések távoktatási formában történő
megszervezését és megvalósítását vonta maga után. Erről korábban már több csatornán keresztül is kaptak értesítést.
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket az elmúlt, távoktatásra felkészüléssel telt időszak történéseiről és az előttünk
álló időszak kihívásairól!
Egy egyetem magas szakmai színvonalú működése nem képzelhető el az egyetemi polgárok, így oktatóink, kutatóink,
munkatársaink és nem utolsó sorban hallgatóink szoros együttműködése nélkül, és mindez még inkább hangsúlyos
szerephez jut ebben a rendkívüli, mindenki számára nehéz időszakban. Nagy szükség van tehát most a közös munkára, az
egymásra való odafigyelésre, egymás segítésére. E célból hoztuk létre a kari honlapon belül, kiemelt tartalomként a
„Koronavírus infó” aloldalt (http://etk.pte.hu/koronavirus_info), melyen törekszünk valamennyi elérhető friss információ
összegyűjtésére, és munkatársainkkal, hallgatóinkkal, partnereinkkel történő megosztására.. Itt találhatják meg a Karunk
médiafejlesztő csapata által készített oktatóvideókat is (http://etk.pte.hu/adminisztracio_aloldalak/teams-oktatashallgatoknak), melyek segítik Önöket és oktatóinkat is a távoktatási felület működésének elsajátításában, de az aktuális
órarendek is itt érhetőek el (http://www.etk.pte.hu/oktatas/tanulmanyi-ugyek/orarendek). Javasoljuk és kérjük honlapunk
követését, ahol a további intézkedésekről és oktatásszervezési információkról is tájékozódhatnak!
A távoktatásról szóló döntés kihirdetése, és a 2020. március 23-a között rendelkezésre álló, a feladat nagyságához képest
rendkívül rövid időszakban döntés született az egyetemi ajánlásokhoz illeszkedő – karunk vezetői információs rendszerében
már jó tapasztalatokkal, hosszú ideje alkalmazott, és véleményünk szerint funkcionalitásában a minőségi oktatást leginkább
is leginkább kiszolgáló – Microsoft Teams platform használatáról a távoktatás során, túlnyomórészt elkészültek az oktatás
során alkalmazandó diasorok a tanév végéig terjedő időszakra, megtervezésre került a tantermi demonstrációs gyakorlatok
szükség esetén távoktatás keretein belül történő megvalósíthatóságát szakmailag leginkább lehetővé tevő keretek,
elkészültek az első két távoktatási hét időrendi ütemezését tartalmazó órarendek, a kari emberi erőforrásgazdálkodás
racionalizálása, az egységesen magas színvonalú átlátható szervezésű oktatás, valamint a kollégák terhelésének csökkentése
céljából a több helyen is zajló előadások összevonása, az oktatás megvalósítása során esetlegesen fellépő az oktató
akadályoztatását eredményező váratlan helyzetek megoldása céljából a helyettesítő oktatók kijelölése. Mindezt abban az
időszakban, amikor dékáni hatáskörben a munkatársak védelmét szolgáló távmunka is elrendelésre került, és az ehhez,
továbbá a Kar folyamatos működéséhez elengedhetetlenül szükséges folyamatok, és a kapcsolódó dékáni utasítások
kidolgozása is zajlott.
Ahogy látható, a dékáni vezetés, a kari hivatal, az intézeteink, oktatóink és oktatássegítőnk elhivatottságuktól vezérelve,
erőn felül azon dolgoztak, dolgoznak, hogy a távoktatás tárgyi és személyi feltételeit magas szinten biztosítani tudjuk az
Önök részére. A Microsoft Teams rendszerében 1016 elméleti és tantermi gyakorlati kurzusunk vonatkozásában részletes
tantárgyleírást, az abban szereplő felosztásnak megfelelő darabszámú és tartalmú előadásprezentációt, és tételsort
helyezünk el, majd a továbbiakban valamennyi előadáshoz ellenőrző tesztkérdéseket kívánunk megadni. Folyamatban van
a diasorok hangalámondásos kísérőszöveggel való ellátása, és ezek elkészültéig is gondoskodni kívánunk arról, hogy
valamennyi előadás visszanézhető vagy visszakereshető legyen annak érdekében, hogy Önök azokat a felkészülés során
ismételten megtekinthessék. A vészhelyzet kihirdetése még nagyobb kihívást jelent gyakorlati óráink, különösen a
betegellátással kapcsolatos skillek készségszintű elsajátításához szükséges szimulációs, demonstrációs gyakorlatok
vonatkozásában. Meggyőződésünk, hogy szükség esetén távoktatás keretében is nagyrészt el lehet sajátítani azokat az
ismereteket, amelyek birtokában a későbbiekben teljesítésre kerülő klinikai gyakorlataikat megfelelő felkészültséggel
tudják megkezdeni, és az adott beavatkozások kivitelezéséhez, a sikeres feladatellátáshoz, és így a tantárgy teljesítéséhez
szükséges minden ismerettel rendelkezni fognak. A mindezt lehetővé tevő tantárgyi tartalmi fejlesztéseket végrehajtjuk, és
lehetőségeinkhez mérten videók készítésével is elősegítjük a gyakorlati tantárgy tananyagtartalmának elsajátítását.
Őszinték leszünk ebben a helyzetben is Önökhöz. A fentiek a kari vezetés céljai, melyekkel kollégáink legnagyobb része is
azonosul, azok eléréséért emberfeletti áldozatvállalással tevékenykedik. Ugyanakkor egy ekkora szervezetben gondot is
okozhat, ha egyes kollégák, egyes szervezeti egységek részéről nem minden esetben történik meg maradéktalanul a fenti
célok elérését lehetővé tevő feladatellátás, a precíz, fegyelmezett feladatellátás. Az elmúlt napokban megtapasztalhattuk,
hogy rendkívüli erő van az ETK Családban, hiszen olyan széleskörű összefogás és áldozatos munkavégzés jellemzi
napjainkat, amellyel meggyőződésünk, hogy nem csak a jelenlegi nehéz helyzetben fogunk helytállni, hanem megerősödve,
az oktatás minőségének fejlesztését, a hallgatói lemorzsolódás csökkentését, a hallgatói szolgáltatások körének bővülését,
versenyképességünk növelését, a precíz, fegyelmezett, felelős egyéni és csapatmunkát (beosztottak és vezetők szintjén
egyaránt) is érdemben elő tudjuk segíteni. A jelenben történő helytállással is építve a jövőt.
Természetesen egy ilyen megfeszített munkával, és rendkívüli körülmények között készült hatalmas anyagban akadhatnak
hibák, hiányosságok is, hiszen nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Kar e-learning fejlesztési koncepciójának

tervezett, optimális időbeni megvalósítása helyett, most mindössze néhány nap alatt kell biztosítanunk a távoktatás
megfelelő kereteit, és tartalmát. Meggyőződésünk azonban, hogy az általunk biztosított keretek (beleértve az elérhető
kommunikációs csatornák adta konzultációs lehetőségek igénybevételét is) és szakmai tartalmak – mindazok számára, akik
megfelelő motivációval, szorgalommal, lelkiismeretes munkára való képességgel, kellő rugalmassággal tekintenek a
következő időszak elé – maximálisan biztosítják az ismeretek magas szintű elsajátításának, és így a szemeszter sikeres
teljesítésének lehetőségét.
Kérjük, hogy a honlapra kihelyezett órarendek szerinti idősávban a jelzett kurzus Teams csoportjába belépve aktívan
vegyenek részt az online előadásokon, fogalmazzák meg és tegyék fel kérdéseiket, használják ki az interaktivitás virtuális
térhez kötődő lehetőségeit! Valamennyi oktatónk a meghirdetett órarendi idősávban online módon ugyan, de folyamatosan
rendelkezésükre áll, ebben az időszakban a szóban vagy chat üzenetben feltett kérdéseiket azonnal megválaszolja.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az online órák látogatását naplózza a rendszer, a jelenlét tekintetében továbbra is a
TVSZ rendelkezései az irányadóak. Reményeink szerint azonban ezen figyelemfelhívás nélkül is felelősen, saját érdekeiket
tudva fognak eljárni, és így részt venni az online térben folyó oktatásban.
Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy az elkészített tananyagok, bemutatók, és videók (akár részleteiben, akár teljes
egészében) a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar szellemi termékének tekintendőek, ezért azok jogosulatlan,
nem a kari oktatási célú felhasználása, azoknak bárminemű (különös tekintettel azok személyiségi jogi megsértésére
alkalmas módon történő) módosítása, külső felületre történő feltöltése (különös tekintettel a közösségi médiára) kifejezetten
tilos, és fegyelmi eljárást, személyiségi jogsértés esetén akár polgári jogi, esetlegesen büntetőjogi eljárást vonhat maga után.
Bízunk abban, hogy közösen, Munkatársaink és az Önök pozitív, egymást segítő, méltányos hozzáállásával sikeresen fogjuk
átvészelni az előttünk álló nehéz időszakot. Mi rendelkezésükre állunk, az oktatóik, ha sokszor otthonról is, de dolgoznak,
és elérhetőek. Ne habozzanak segítséget kérni, Karunk, és az egész Egyetem Önökért, Önöknek létezik, és ezen még a
veszélyhelyzetben sem kívánunk változtatni. Sőt, ellenkezőleg!
A munkát nem fejeztük be, zajlanak a további hetek órarendi ütemezésének munkái, az oktatók a kari intézkedési tervnek
megfelelően készítik el a még hiányzó távoktatási tananyagtartalmakat, így a tesztkérdéseket, videófelvételeket, interaktív
feladatokat is. Az ügyintézés körülményekhez képesti gördülékenységének biztosítása érdekében személyes jelenléti és
elérhetőségi ügyeleti rendszert is bevezettünk, ugyanakkor továbbra is fő szempont munkatársaink, kollégáink védelme
mellett, a fertőzés kockázatának minimalizálására törekedve ellátni feladatainkat. Ahogy láthatják, nem, hogy megállt volna
az élet a Karon, hanem intenzíven folyik tovább, legfeljebb a kommunikáció kényszerül más csatornák irányába, az eddig
megszokottnál lényegesen nagyobb arányban. Megkezdtük a felkészülést a félévvégi vizsgák online megvalósítására is (pl.
szükség esetén az online, videókapcsolat keretében megvalósuló szóbeli vizsga, írásbeli tesztvizsga,
stb. alkalmazását eredményezheti). Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kellő szorgalom, komolyan vett
felkészülés mellett, önhibáján kívül senki ne kerüljön olyan helyzetbe, ami veszélyezteti a szemeszter elfogadhatóságát!
Kérjük Önöket, hogy az otthonuktól történő távollét időtartalmát igyekezzenek a szükséges mértékre szorítani, a távollét
során fokozottan ügyeljenek a biztonságra, higiéniára, kerüljék a fertőzés gyanús helyzeteket. Kérjük Önöket, hogy
lehetőségeikhez mérten vegyenek részt a különféle önkéntes feladatok ellátásában, segítsék a környezetükben élő ismert,
és ismeretlen idős emberek fertőzésének megelőzését (akár pl. a bevásárlási terhek átvállalásával). Kérjük, hogy akkor is
jelentkezzenek, ha Önök kerülnének bajba, szorulnak segítségre (ezügyben a koronavirusinfo@etk.pte.hu email címen
várjuk). Megígérhetem, hogy az ETK Család részéről mindent meg fogunk tenni, hogy segíthessünk akkor is, ha
Hallgatóink, Munkatársaink kerülnek nehéz helyzetbe. Vigyázzanak a maguk és szeretteik egészségre egyaránt!
A kampuszunk üres hallgatóink nélkül, akik hiányát megérezzük, így mi is várjuk a viszontlátást, még ha egyelőre „csupán”
a virtuális térben is!
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban a kihívások és nehézségek mellett mindannyian megtalálják a
távoktatásban és online térben rejlő lehetőségeket, melyek kiaknázásával akár az eddiginél színesebb, hallgatóink számára
még izgalmasabb oktatást tudunk megvalósítani!
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