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Kedves Diákok, Szülők/Gondviselők!

Január 21-én küldött levelünkben a tavaszi trimeszter első három hetében, azaz a január 31-étől
február 20-áig tartó időszakban érvényben lévő oktatási rendről tájékoztattunk titeket. Ennek
megfelelően a modulok oktatását online, a mentori kurzusokat személyesen (indokolt esetekben,
egyéni kérelmek alapján online), a diákélet eseményeket (Student Life) pedig javarészt online
(diáktársaságonként egy személyes esemény lehetőségével) kezdtük meg.

Az azóta eltelt időszakban az Intézet COVID-19 munkacsoportja továbbra is szorosan figyelemmel
kísérte a járványhelyzet alakulását, és a tavaszi trimeszter folytatására nézve a következő döntést
hozta: a trimeszter negyedik tanítási hetében, azaz a február 21-ei héten

● a modultanítás és mentorálás továbbra is az első három hétre meghatározott rend
szerint folytatódik, míg

● a diákélet események a megfelelő higiéniai szabályok betartása és létszámkorlátozások
mellett, a termek elérhetőségének függvényében személyes részvétellel is megtartásra
kerülhetnek.

A modultanításra és mentorálásra vonatkozó korábbi oktatási rend összefoglalását, valamint a
diákéletre vonatkozó új szabályozást levelünk végén közöljük. Az Intézet érvényben lévő látogatási
szabályzata továbbra is megtalálható, honlapunk COVID-19 oldalán.

A tavaszi trimeszter további tanítási heteiről, azaz a február 28-án kezdődő időszakról egy hét
múlva hozunk döntést, és arról 2022. február 18. pénteken küldünk tájékoztatást.

Hisszük, hogy a járvány további terjedésének megakadályozása közös felelősségünk, így a fentiekkel
kapcsolatos megértést és együttműködést ismételten előre is köszönjük.

Üdvözlettel:

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

https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2022/01/Milestone-Institute-COVID-19-Tajekoztato_Guidance-Jan-2022.pdf
https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2022/01/COVID-rules-from-January-2022-1.pdf
https://milestone-institute.org/wp-content/uploads/2022/01/COVID-rules-from-January-2022-1.pdf
https://milestone-institute.org/hu/covid-19/


Modultanítás

● Online tartott órák, a megengedett hiányzásra vonatkozó általános szabállyal (egy modul
sikeres teljesítéshez az órák minimum 60%-án, azaz 8-ból 5 alkalmon való aktív részvétel
szükséges).

Mentorálás

● Személyes mentori találkozók (maszk viselése mellett);
● Indokolt esetben (pl. karantén vagy egészségvédelmi okok miatt) egyéni kérelem adható

be online mentorálásra az academics@msinst.org címre küldött emailben, amelyeket a
diákok évfolyamvezetői tekintenek át és bírálnak el.

Diákélet események (Student Life)

A diákélet tekintetében az online események mellett - a termek elérhetőségének függvényében -
lehetőséget biztosítunk személyes részvétellel zajló eseményekre, amelyeket a diákszervezetek az
Intézet Dísztermében (Great Hall) maximum 30 fő részvételével, egyes tantermekben pedig
maximum 12 fő részvételével, előzetes regisztráció és maszkviselés, valamint az egyéb
óvintézkedések (pl. távolságtartás, gyakori kézfertőtlenítés) betartása mellett tarthatnak meg.
Diákjaink a Canvas Student Life naptárában továbbra is mindig egyértelműen
láthatják majd, mely események folynak online illetve offline (és melyik teremben). Az
ehhez kapcsolódó szervezési teendőkről ismét Sebők Eszter, az Intézet Diákélet Koordinátora ad
további tájékoztatást a diákvezetők részére.
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11th February 2022

Dear Students and Parents/Guardians,

In our letter of 21 January, we informed you about the mode of delivery for the first three weeks of
the Spring Teaching Term, from 31 January to 20 February. Accordingly, we have started teaching
modules online, delivering mentoring courses face-to-face (in certain cases, based on individual
requests, online) and Student Life events mostly online (with the option of one face-to-face event
per student organisation).

In the past weeks, the Institute's COVID-19 taskforce has continued to closely monitor the
pandemic situation and has made the following decision regarding subsequent weeks of the Spring
Term: in the fourth Teaching Week term, i.e. during the week of 21 February

● module teaching and mentoring will continue to be delivered in the same way as in the
first three Teaching Weeks, while

● Student Life events may be held in person, subject to room availability and set limits on
participant numbers, and observing appropriate hygiene regulations.

A summary of the arrangements previously set for module teaching and mentoring, as well as the
new arrangements for Student Life, is provided at the end of this letter. The Institute's current
visiting rules document is available on the COVID-19 page of our website.

The decision on the subsequent Teaching Weeks of the Spring Term, i.e. the period starting on
28 February, will be made in one week's time and communicated on Friday 18 February
2022.

We believe that preventing the further spread of the pandemic is our shared responsibility, so thank
you once again for your understanding and cooperation regarding the above.

Best regards,

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

● Held online, with the usual attendance requirements (active participation in at least 60%,
i.e. in 5 out of 8 sessions, is required to pass a module).

Mentoring

● Mentoring sessions delivered in person (while wearing a mask);
● In justified cases (e.g. due to being in quarantine or for health reasons), individual

requests for online mentoring can be submitted by email to academics@msinst.org and
will be reviewed and assessed by Year and House Heads.

Student Life Events

For Student Life, in addition to online events and subject to room availability, face-to-face events
may be held. Student organisations can hold sessions in the Institute's Great Hall with a maximum
of 30 participants, and in designated classrooms with a maximum of 12 participants, subject to
prior registration, wearing masks and observing all other safety measures (e.g. keeping a distance,
frequent hand sanitising). Students will continue to see clearly in the Canvas Student Life
calendar which events will be taking place online and offline (and in which
classrooms). Once again, further information to Student Leaders on the relevant procedures will
be provided by Eszter Sebők, the Institute's Student Life Coordinator.
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