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VIZSGAIDŐSZAKOK ÉS PÓTVIZSGA-IDŐSZAKOK MEGSZERVEZÉSE ÉS 
LEBONYOLÍTÁSA A BABEȘ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN, A FRONTÁLIS 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FELFÜGGESZTÉSE IDEJÉN 
 

6. MELLÉKLET A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és 
magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzatához, az Európai 

Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján 
 

– jóváhagyva a BBTE Szenátusának 5937/16.04.2020-as iktatószámú Határozata alapján – 

– kiegészítésekkel újraközölt melléklet a 13355/21.09.2020-as és a 17906/14.12.2020-as 

iktatószámú Szenátusi Határozatok alapján – 
 

Figyelembe véve a szükségállapot kihirdetéséről szóló 195/2020-as számú, 2020. 

március 16-én kiadott államfői rendeletet és a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés 

elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, valamint a 

Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztésére, és 

az online oktatásra való áttérésre vonatkozó határozatait, a 2019. december 10-én kiadott 

24.048-as Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak 

(alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai 

Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján, (a továbbiakban ECTS Kreditszabályzat), a következő 

rendelkezésekkel egészül ki, amelyek érvényben maradnak a frontális oktatási 

tevékenységek újrakezdéséig: 

 

1. A vizsga-időszakokra és a pótvizsga-időszakokra a karok által eredetileg javasolt 

időpontokban kerül sor, a 2019–2020-as egyetemi tanévnek a Rektori Hivatal által is 

jóváhagyott szerkezete alapján. 

2. A vizsgáztatás online történik, a tantárgyfelelős tanár által választott felületen, 

amelyet a kar vagy az egyetem által erre a célra javasolt és rendelkezésre bocsátott 

több felület közül választhat ki. Az oktató kezdeményezésére az online megtartott 

szóbeli vizsgákat rögzíteni is lehet a hallgatók beleegyezése alapján, a személyes 

adatok védelmére vonatkozó előírások szigorú betartása mellett. A tantárgyi 

adatlapon feltüntetett kiértékelési formával vagy a jegy összetételével kapcsolatos 

változásokról időben kell értesíteni a hallgatókat, a projektleadások vagy a 

vizsgáztatás határideje előtt.  

3. Mindazon szakok esetén, ahol a szakgyakorlatot az aktuális feltételek mellett nem 

lehet elvégezni, ezt díjmentesen a következő egyetemi tanévre lehet halasztani. Az 

ebben a helyzetben lévő hallgatók integralistának számítanak, 30-x kreditpontot 
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gyűjtve össze az adott félévben, ahol x a szakgyakorlathoz társított kreditek száma. 

Ezért ezeknek a hallgatóknak a tanulmányi átlaga a szakgyakorlatra kapott jegy és 

az ehhez társított kreditpontok figyelembevétele nélkül kerül kiszámításra. 

4. A végzős évfolyamok esetén, amennyiben a szakgyakorlatot vagy a tantervben 

szereplő gyakorlati dolgozatot /projekteket az aktuális feltételek mellett nem lehet 

elvégezni /elkészíteni, (és nem lehet helyettesíteni számítógépes modellezéssel/ 

tervezéssel/ adatfeldolgozással), a tantárgyfelelős tanár javaslatára és a Kari Tanács 

jóváhagyásával ezeket helyettesíteni kell online megvalósítható feladatokkal, 

amelyek hasonló képességek megszerzését teszik lehetővé. 

5. Mindazon tantárgyak esetében, amelyeknek a tanterve előírja olyan gyakorlati 

dolgozat, labordolgozat vagy projekt elkészítését, amelyeket számítógépes 

modellezéssel/ tervezéssel/ adatfeldolgozással nem lehet helyettesíteni, csak az 

előadásokon és/vagy a szemináriumokon leadott ismeretek ellenőrzésére kerülhet sor, és a 

szakgyakorlati/laborgyakorlati tevékenységet a következő egyetemi tanévben be kell 

pótolni. 

6. A Testnevelés és Sport Kar oktatói edzéseket és testnevelési gyakorlatokat tartalmazó 

videóanyagot készítenek, amelyeket elérhetővé tesznek a BBTE valamennyi karának 

hallgatói számára is. A Testnevelés tantárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzése 

érdekében a hallgatók otthonaikban végzik ezeket a tornagyakorlatokat. 

7. A tanulmányi szerződést az AcademicInfo felületén kell kitölteni, saját kezűleg 

aláírni, és szkennelve feltölteni 2020. október 1-jéig, a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem által megjelölt elektronikus platformra. 

8. Jelen melléklet elfogadásakor a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as Szenátusi 

Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és 

magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai Kreditátviteli 

Rendszer (ECTS) alapján valamennyi rendelkezése érvényben marad. 

9. Amikor az országos szintű helyzet módosulni fog, és a frontális oktatási 

tevékenységek újrakezdését engedélyezni fogják, jelen melléklet előírásai érvényüket 

veszítik, és teljességében alkalmazandó lesz a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as 

iktatószámú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, 

az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján. 


