
For the English version, please see below.
2021. május 14.

Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők!

Ahogyan azt a 2021-22-es tanulmányi évről szóló korábbi tájékoztatásban is jeleztük, a
COVID-19 járvány kezdete óta az Intézet oktatási formáját (online vagy jelenléti) az Intézet
vezetősége és erre a célra felállított munkacsoportja határozza meg a járványhelyzet, valamint
az Operatív Törzs és a kormányzat által megfogalmazott, általános és középiskolákra vonatkozó
járványügyi szabályozások, ajánlások alapján. Mivel e héttől kezdődően a középiskolákban újra
jelenléti oktatás zajlik, és mivel a tegnapi, május 13-án tartott kormányzati tájékoztató alapján a
korlátozások további enyhítéseire is számítani lehet a közeljövőben, a júniusban kezdődő
tanítási időszakot (Teaching Term) Intézetünk is a hagyományos, offline oktatási formában kezdi
meg - természetesen az előző tanév offline időszakában is alkalmazott szigorú egészségvédelmi
szabályok betartásával. (A korábban közölteknek megfelelően a május végéig tartó időszakban
folyó minden egyéb tanítási tevékenység továbbra is online folyik.)

A pontos szabályozás kialakításához szükséges központi döntésekről (különösen a diákélet
események vonatkozásában) a kormány csak jövő héten tárgyal, így az Intézet és a diákok
számára elérhető tevékenységek látogathatóságára vonatkozó részletes tájékoztatást a
későbbiekben biztosítunk. A diákok tantárgyfelvételét, illetve a nyári trimeszter tervezését
segítendő az alábbiakban az általános szabályokról és alapelvekről adunk információt.

Általános szabályok

Az Intézet egyes helyiségeire létszámkorlátozások lesznek érvényben, melyeket várhatóan a
következő két hétben meghatározott további központi járványügyi szabályozások alapján
véglegesítünk. Az előző tanévhez hasonlóan az Intézetben fertőtlenítő nagytakarításokat,
valamint naponta rendszeres további fertőtlenítéseket végzünk, különös tekintettel a közösen
használt helyiségekre (konyha, társalgó, stb.), és számos kézfertőtlenítő állomás áll majd a
látogatók rendelkezésére.

Az Intézet első látogatása előtt minden diákunknak egészségügyi nyilatkozatot kell majd
kitöltenie, és azokat, akik lázas vagy köhögéses légúti megbetegedéses tüneteket észlelnek
magukon vagy a háztartásukban élőkön, arra kérjük, meghatározott ideig ne látogassák az
Intézetet. A fertőzésveszély fennállása miatt a látogatók testhőmérsékletét belépéskor továbbra
is szúrópróbaszerűen érintésmentes lázmérővel ellenőrizzük, és a belső terekben továbbra is az
orrot és szájat eltakaró maszkok használatára és a védőtávolság betartására kérjük majd
diákjainkat és oktatóinkat.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyinfo-punkosd-utan-erhetjuk-el-az-otmillio-elso-oltast


Moduláris oktatás (Module Teaching)

A modulokat offline formában, a megszokott maximum 12 fős csoportlétszámmal tartjuk meg,
így azokon a diákoknak személyesen kell részt venniük, a szerződés mellékletét képező
programtájékoztatóban (Academic Handbook) leírtak szerint, amely a bármilyen okból történő
hiányzás maximális mértékét 8-ból 3 alkalomban határozza meg az egyes modulok sikeres
teljesítéséhez. Ahogy minden évben, bizonyos előre meghatározott modulok (főként olyan
esetekben, ahol az oktató tartósan külföldön tartózkodik) online zajlanak majd, ezt az
információt a modulok kiválasztásához használt felületen egyértelműen jelezzük majd.

Diákjaink és oktatóink egészségvédelme természetesen továbbra is elsődleges fontosságú
számunkra, így azon diákjaink számára, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen részt
venni az órákon (mert ők maguk, vagy velük egy háztartásban élő személyek tartós betegséggel
küzdenek, immunszupresszált állapotban vannak, vagy a vírusfertőzés szempontjából más
egészségügyi okból veszélyeztetett csoportba tartoznak), a modulrendszer általános keretein
belül biztosítunk lehetőséget a tanév követelményeinek teljesítésére. Mivel a vonatkozó
általános követelmény négy modul teljesítése a tanév során és minden trimeszterben számos
modulból adunk választási lehetőséget, azon diákjainknak, akik nyáron a fenti okokból adódóan
nem tudnak offline modulokat felvenni és az online tartott modulok közt nem találnak számukra
megfelelőt, az őszi és tavaszi trimeszterek során lesz lehetősége a tantárgyak teljesítésére.

Mivel a Freshman évfolyam és az Access Program modulrendszere kissé eltér a többi
évfolyamétól, az ezekben a programokban részt vevő diákjaink az online mentorálási kérelem
(ld. alább) beadásával jelezhetik, ha a nyár folyamán egészségügyi okból nem tudnak részt
venni a jelenléti oktatásban; számukra évfolyamvezetőik keresnek az egyéni helyzetüknek
legmegfelelőbb megoldást.

A Milestone-os tanulmányaikat a többi évfolyamon (Sophomore, Junior, Senior Year) az idei
tanévben megkezdő diákjaink számára kötelezően teljesítendő, hagyományosan csak a Nyári
Trimeszterben elérhető modul, az Academic Writing esetében jövő héten hozunk döntést arról,
hogy azt online formában is elérhetővé tesszük-e a következő trimeszterben vagy a szokásostól
eltérően ősszel is meghirdetjük. Azon diákok, akik egészségügyi okokból egyáltalán nem tudnak
személyesen részt venni az oktatásban a nyár folyamán és ezt a mentorálás kapcsán jelzik felénk
(ld. alább) jövő hét végéig kapnak értesítést az Academic Writing modul teljesítésének
lehetséges módjáról.

Egyéni mentorálás (Mentoring)

A tanítási időszak (Teaching Term) júniusi kezdetével a mentorálási alkalmakat főszabályként
szintén offline tartjuk majd, így diákjainknak azokon szintén személyesen kell megjelenniük.
Azon tanulók, akik a fentebb felsorolt egészségügyi okokból nem tudnak a mentoráláson
személyesen részt venni a nyár során, kérvényezhetik az online mentorálás lehetőségét.
Diákjaink tanulmányi előmenetelét szem előtt tartva fontosnak tartjuk, hogy az online



mentorálással kapcsolatos döntésbe a szülőket, gondviselőket is bevonjuk, így az erre
vonatkozó kérelmet a szülők illetve gondviselők egy online felületen adhatják be 2021. május
16. vasárnap végi határidővel (további információért ld. a jelen levéllel megküldött emailt).

Diákélet események (Student Life)

Mind az Intézet területére, mind az esetlegesen külső helyszínekre tervezett diákélet események
tekintetében döntő jelentőséggel bírnak majd a kormány által jövő hétre tervezett tárgyalások
eredményei, többek között a júniusban megtartható tanévzáró és ballagási ünnepségek, nyári
iskolai programok, táborok szabályozását illetően.

Mivel az ezekre az eseményekre vonatkozó előírásokat tervezzük alapul venni a diákélet
események részletes szabályainak kialakításához, de a diákszervezetek programtervezéséhez
szükséges támpontokat kell adnunk, ezért diákvezetőinket arra kérjük, hogy a június 7-től
kezdődő kéthetes időszakra egyelőre csak egy foglalható helyszín, a legszigorúbb jelenlegi
előírások szerint is 50 fő biztonságos befogadására alkalmas, rossz időjárás esetén is
használható díszterem elérhetőségével tervezzenek offline eseményeket. A külső helyszínen
folyó sporttevékenységekkel kapcsolatban (evezés, vitorlázás) a jelenleg érvényben lévő
törvényi szabályozás továbbra is korlátozásokat ír elő, így az ezen klubok tervezett programjaival
kapcsolatban a helyszínt biztosító intézményekkel jelenleg is folynak egyeztetéseink. A
diákesemények szervezésével kapcsolatban diákvezetőink részére az Intézet Diákélet
Koordinátora ad további tájékoztatást.

Tudjuk, hogy a nyári tanítási időszak hagyományos, offline formában történő megkezdésére
nagyon vártak már diákjaink, így reméljük, hogy ők és szüleik is örömteli hírként üdvözlik
döntésünket. Egyúttal ismételten szeretnénk megköszönni diákjainknak, diákvezetőinknek és a
szülőknek, gondviselőknek az eddigiekben tanúsított pozitív hozzáállását és együttműködését a
fentiekben ismertetett működési rend megvalósításában. Az Intézet látogathatóságára
vonatkozó részletesebb tájékoztatást a kormányzati döntések és szabályozások függvényében
legkésőbb június 4-éig közlünk.

Üdvözlettel:

Palasics Péter Szabó Tünde
Ügyvezető igazgató Operatív oktatási vezető
Milestone Intézet Milestone Intézet



14th May 2021

Dear Students and Parents/Guardians,

As noted in our previous communications about Academic Year 2021-22, since the outbreak of
COVID-19, the form of delivery for our educational activities (online or offline) has been
determined by the management of the Institute and a dedicated working group, based on the
pandemic situation and the general and secondary school-specific regulations and guidance
issued by the Hungarian government and its Operative Group. As from this week, secondary
schools have returned to offline education, and as the government’s information session held
on 13th May confirmed that further easing of the restrictions can be expected in the near
future, the Institute has decided to start its Summer Teaching Term commencing in June in the
traditional, offline format - of course, as in the offline period of the previous Academic Year, with
thorough health protection measures in place. (As previously communicated, all other
educational activities held before the end of May will still be taking place online.)

The government is planning to make the decisions based on which we can finalise our exact
policies next week; therefore, the detailed regulations for the general visiting of the Institute
and for all student activities will be made available at a later stage. In order to help students
with their Module Choices and the planning of their Summer Term activities, we are sharing
information about the general rules and policies below.

General rules

There will be limitations on the maximum capacity of each room of the Institute, which will be
finalised based on the changes to the updated general pandemic regulations, expected to be
announced by the government in the next two weeks. As in the previous Academic Year, deep
cleaning and a complete disinfection of the premises will be performed, as well as regular
cleaning and disinfection carried out on a daily basis, with special attention paid to community
areas (kitchen, common room, etc.), and several disinfection stations will be made available to
visitors throughout the premises.

Before the first time they visit the Institute, students will be asked to fill and sign an online
health declaration form, and those who themselves or whose household members have a fever
or are experiencing symptoms of respiratory illnesses will be asked not to visit the Institute for a
given time period. Due to the risk of infection still being present, we will be performing random
temperature checks on visitors with a non-contact thermometer, and we will be asking all
students and faculty members to wear mouth and nose-covering masks when indoors and to
keep the recommended distance from each other.

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyinfo-punkosd-utan-erhetjuk-el-az-otmillio-elso-oltast
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormanyinfo-punkosd-utan-erhetjuk-el-az-otmillio-elso-oltast


Module Teaching

Modules will be running offline, with the usual maximum of 12 students per group, so students
will be expected to attend them in person, as per the requirements set out in the Academic
Handbook (an attachment to the student contracts), which allow for a maximum of 3 absences
(for any reason) out of the 8 sessions in total to successfully complete the given module. As in
every year, certain pre-determined modules will be running online (mainly because of the
Module Leader being abroad during the Summer Term), and this information will be clearly
shown to students in their Module Choice forms.

Protecting the health of our students and faculty members of course remains a top priority for
us, so those students who cannot attend modules due to health reasons (because they or
someone in their household have a chronic health condition, are immunosuppressed or belong
to a high risk group for another health reason) can fulfil the requirements for successfully
matriculating the Academic Year within the standard framework of the module teaching system.
As the general requirement applicable to modules is the successful completion of four modules
across the year and a variety of modules are offered in each term, those students who cannot
attend sessions in person for the above reasons and cannot find modules suited to their needs
among those delivered online will be able to take up modules in the Autumn and Spring Terms.

As the module system in the Freshman and Access Programmes is slightly different from that in
the other Year Groups, students participating in these programmes can notify us by submitting
a request for online mentoring (see below) if they are unable to attend sessions offline during
the Summer Term. For them, the Head of their respective programmes will be offering a
solution best suited to their individual circumstances.

In terms of the Academic Writing module, which is compulsory for all students newly joining
Milestone in the other Year Groups (Sophomore, Junior, Senior), and which is normally only
available to students during the Summer Term, the decision on whether it will be also delivered
in an online format in the upcoming term or, as an exception, made available also in the
Autumn Term will be made next week. Those students who are unable to attend any sessions in
person during the summer for health reasons and inform us about this in relation to their
mentoring course (see below) will be sent further information about their Academic Writing
module by the end of next week.

Mentoring

With the June start of the Teaching Term, mentoring sessions will also be held offline by default,
so students will also be expected to attend these in person. Those students who are unable to
attend mentoring offline during the Summer Term due to the health reasons listed above can
request their mentoring course to be held online. Keeping in mind the academic progress of
students, we consider it important to involve parents and guardians in the decision related to
online mentoring, so such requests can be submitted by parents/guardians via an online form



by the end of Sunday 16th May (for further information, please see the email in which the
present guidance was sent out).

Student Life

Regarding Student Life events planned to take place both within the Institute’s premises and at
external venues, the policies planned to be determined by the government next week,
especially those about graduation and term-closing ceremonies in June and summer activities
and camps run by schools, will be key.

These policies will form the basis for setting up the Institute’s corresponding detailed
regulations, but given that we do need to provide at least a basic framework for Student Clubs
and Societies to plan their activities for the Summer Term, we are asking Student Leaders to
plan their offline sessions based on the availability of only one room: the Great Hall, which as an
internal venue can be used regardless of weather conditions and which, as per current
guidelines, can safely accommodate up to 50 participants. As for the sports activities taking
place at external locations (rowing and sailing), restrictions posed by the government are still in
place, so negotiation about the planned activities of the corresponding clubs is still underway
with representatives of the external venues. Further information about the organisation and
logistics of Student Life events will be communicated to Student Leaders by the Institute’s
Student Life Coordinator.

We are aware that students have been very much looking forward to starting the Summer Term
in the traditional, offline format, so we hope that our decision will be welcomed by both them
and their parents as a positive one. We would also like to take this opportunity to thank all our
students, Student Leaders and parents and guardians for your positive approach so far and for
your cooperation in implementing the above described mode of operation. More detailed
guidance about the visiting of the Institute will be made available depending on decisions and
regulations issued by the government, but by no later than 4th June.

Best regards,

Péter Palasics Tünde Szabó
CEO Head of Academic Operations
Milestone Institute Milestone Institute


