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Tisztelt Hallgatóság!
Ezt a levelet a koronavírus helyzet miatt kapják. Kérjük, adják egymásnak tovább.
Pillanatnyilag lehetetlen megjósolni meddig tart a járványügyi vészhelyzet, ezért
a szemeszter időzítésére és beosztására vonatkozó kérdésekre sem tudunk válaszolni. Mivel a helyzet tőlünk függetlenül változik, igyekszünk gondjaikhoz rugalmasan viszonyulni.
A távoktatás 2020. március 23-án kezdődik, és az oktatás megszokott rendjét követi:
 követjük a curriculum menetét
 a kurzusokon való részvétel (a távoktatás keretein belül) továbbra is kötelező
 a vizsgakövetelmények (a távoktatáshoz alkalmazkodva) változatlanok
Arra készülünk, hogy a távoktatás keretében a szemináriumokat és a gyakorlatokat megtartjuk. Ugyanakkor a gyakorlatok teljesítésénél alkalmazkodni fogunk az
egyes tárgyak sajátságaihoz. Úgy gondoljuk, össze fogják tudni gyűjteni a kreditpontokat.
Az intézetek/klinikák közre fogják adni a tananyagot. Az intézetek/klinikák a
CooSpace-en / honlapon keresztül fogják Önöket értesíteni az oktatás módjáról,
tanácsos ezeket időről időre ellenőrizni. Szeretnénk megnyugtatni Önöket, hogy
igyekszünk Önökről és oktatásukról gondoskodni. Kérjük, tartsák meg elkötelezettségüket, szorgalmukat azért, hogy felelősségteljes orvosokká válhassanak. A
Kar vezetése minden szükséges segítséget meg fog adni ahhoz, hogy eredményesen zárjuk ezt a félévet.
2020. március 23-tól határozatlan időtartamra az ÁOK oktatása távoktatás formájában valósul meg, amelynek néhány fontos elvet kell követnie.
Eddig nem szembesültünk hasonló helyzettel, ezért a megoldások is rendhagyók
és a helyzet képlékenysége miatt nem is térhetünk ki mindenre, de terveink szerint
minden új helyzethez igyekszünk alkalmazkodni. A hallgatókat nem érheti kár,
mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a félév érvényes legyen. Ez
Önöktől, hallgatóktól is erőfeszítést és felelősségteljes viselkedést követel.
Nem lesz terünk és időnk kifogásokkal és kivételekkel foglalkozni. Ennek az időszaknak különösen fontos része lesz a visszajelzés.
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Kérjük, hogy ha valami nem a tervek szerint működik, azonnal jelezzék szemináriumi vezetőjüknek, gyakorlatvezetőjüknek, az adott intézet tanulmányi felelősének, vagy ha ez nem hoz megoldást, akkor az oktatási dékánhelyettesnek
(sary.gyula@med.u-szeged.hu). Nem „tűnhetnek” el kurzusok vagy foglalkozások, mert elvesztik a félévüket!
A vizsgák kérdése még nem szorít annyira, lesz idő kidolgozni a megfelelő módszert a számonkérésre.
A VI. éves gyakorlat lehetőségeit a négy orvosképző kar egységesíti és napokon
belül az ezzel kapcsolatos információkat megosztjuk Önökkel.
A IV. és V. éves hallgatók klinikai gyakorlatai ill. a blokkgyakorlatok egy része
kiváltható, de csak akkor, ha a gyakorlatvezetőik felhasználják az internet adta
lehetőséget.
A kar a járvány idejére távoktatásra tér át, ami elsősorban a CooSpace platformján
zajlik.
Javaslat a távoktatás idejére
Előadások
Az előadás tervezett idejében a Coospace felületén az évfolyam számára a
Dokumentumok mappában megjelennek az előadásanyagok.
Itt lesznek azok a linkek is, ahol az előadás anyagához kapcsolódó videók stb.
megtalálhatók. Az előadás anyagát a kimeneti képzési követelményeknek megfelelően (KKK) kommentálni fogják, és a megjegyzésekkel együtt, pdf formátumban kerülnek a CooSpace-re. Egyes intézetek live-stream video előadásokkal készülnek.
Szemináriumok
A csoport tagjai a szeminárium kezdő időpontjáig a csoporthoz tartozó Fórumon keresztül tehetik fel kérdéseiket ez előző hét anyagához kapcsolódóan. A
szeminárium szokásos időpontjában a szemináriumvezető válaszol a hallgatók
kérdéseire. A fórum idején bejelentkezett hallgatók vannak jelen (katalógus).
Műszeres laboratóriumi gyakorlatok
Valószínűleg a gyakorlatokkal kapcsolatos videók stb. linkjét fogjuk megosztani a hallgatókkal. A meglévő gyakorlati tananyag rendelkezésre áll, azt a
hallgatók át tudják nézni. Ehhez kapcsolódóan feladatokat, beadandó jegyzőkönyveket kell majd elkészíteniük.
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Klinikai és kórházi gyakorlatok
A IV. és V. évesek gyakorlatainak „pótlására” lehetőség van, szemináriumoknál leírt módon a gyakorlatvezető is tehet fel kérdéseket, a fórumba becsatlakozott hallgatók pedig válaszolhatnak; a bejelentkezett hallgatók itt is lehetőséget
adnak a katalógusra. Sok oktatóvideo létezik youtube alapon, vagy a négy orvoskar által fejlesztett e-learning anyagok is felhasználhatók https://eta.bibl.u-szeged.hu/view/subjects/.
A https://www.coursera.org/ egy ingyenes lehetőség, nagyon sok kurzus meghallgatására (a számonkérés már fizetéshez és regisztrációhoz kötött), a megjelenő
honlap alján lehet szemezgetni.
Az insimu https://pages.insimu.com/insimu-for-universities/ ingyenes hozzáférést hirdet a járvány idejére, egy betegszimulációs programról van szó, esetek
megoldása interaktív módon gyakorolható.
Tisztelt hallgatóság, a jelenlegi helyzet mind a hallgatóktól, mind az oktatóktól
még felelősségteljesebb magatartást kíván! Biztosak vagyunk benne, hogy úrrá
leszünk a rendkívüli körülményeken és sikeres félévet fognak zárni.
Szeged, 2020. március 20.
Üdvözlettel:
Prof. Dr. Lázár György s.k.
orvoskari dékán
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Prof. Dr. Sáry Gyula s.k.
oktatási dékánhelyettes

