Kedves Hallgatónk!
Mint arról értesültél, az egyetem ebben a félévben úgynevezett vegyes oktatást
fog folytatni. Ez azt jelenti, hogy az előadások egy része jelenléti módon, egy
része online formában valósul meg. A gyakorlatok zöme jelenléti oktatásban
zajlik majd, de ez alól lesz néhány kivétel. Hogy melyik óra milyen munkaformát
igényel, arról az oktatók már tájékoztattak, vagy a napokban fogják ezt megtenni.
A járványhelyzet alakulásával természetesen a helyzet változhat (akár naprólnapra is). A változásokról mind az egyetem, mind a kar, és természetesen az
Intézet is értesíteni fog.
Társaid, oktatóid és saját biztonságod érdekében kérjük, hogy az alábbi szabályok
betartásával látogasd az úgynevezett jelenléti órákat és az egyetemi közösségi
tereket.
- Ha betegnek érzed magad, maradj otthon, és ha módodban áll, jelezd az
oktatódnak. Keresed meg (telefonon) a háziorvosodat, aki meg fogja
mondani, hogy mi a további teendő.
- Az egyetemi épület egész területén az orrot és a szájat eltakaró MASZK
használata kötelező, az óra alatt is!
- Óra előtt a KÉZFERTŐTLENÍTŐ (a tanszék előtt találod) használata
kötelező! (Az adagoló érintésmentes.)
- A tanterembe az oktató enged be órakezdés előtt. Érkezz időben (legalább
5 perccel előbb, de 10 percnél ne korábban), majd a folyosón, lehetőség
szerint a tanszékek előtti tágasabb térben várakozz! Érdeklődj az egyes
tanszékeknél, hogy vannak-e ennél szigorúbb szabályok.
- Várakozás alatt tarts a többiektől legalább MÁSFÉL méter távolságot! (Azt
előtte ellenőrizd, hogy menyi is az a másfél méter, és valószínűleg meg
fogsz lepődni, mert talán eddig kevesebbnek becsülted.)
- Csak azt a felületet, tárgyat érintsd meg az épületben, amit feltétlenül
szükséges!
- A teremben a megjelölt helyen kötelező ÜLNI, tartva a többiektől a
biztonságos távolságot! (Előadásoknál a termek egyharmada használható,
gyakorlatoknál ennél több is, ezért mindig kövesd az oktató utasítását az
ülésrenddel kapcsolatban.)
- Az óra alatt egy olyan JELENLÉTI ÍV kitöltése kötelező (az egyész
egyetemen), amely az esetleges fertőződés kontaktkutatását szolgálja: ha
valakinél igazolódik a fertőzés, lehessen tudni, hogy kikkel, mikor volt egy
légtérben. Ezt az oktató előre elkészíti, és névsort fog olvasni.

- Az óra végén az oktató kienged a teremből és a tanszékről. Arra kérünk,
hogy fegyelmezetten, távolságot tartva hagyd el a termet, tanszéket!
- Ha kérdés/kérés merül fel az órával kapcsolatban, először mindig
elektronikus úton (e-mail, CoosPace üzenet stb.) keresd az oktatót! Figyelj
az oktató kérésére, hogy milyen kommunikációs csatornát használ.
Ha a szabályokban változások lesznek, akkor természetesen erről értesítünk.
Reméljük, hogy a félévet biztonságban, eredményesen tudjuk teljesíteni, és senki
sem lesz beteg. Ez a szabályok betartását és nagy odafigyelést igényel hallgatótól
és oktatótól egyaránt. Kérünk, segíts nekünk ebben.
Jó tanulást, eredményes félévet kíván:
a Földrajzi és Földtudományi Intézet

