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A világjárvány idején végzett online oktatási tevékenységek módszertana 

- jóváhagyva a Szenátus 2021.12.13-i 174. számú határozatával - 

 

I. Bevezetés 

A SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megelőzése érdekében országos szinten 

elfogadott intézkedésekkel összhangban, az egyetemi autonómia alapján a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem karai választhatnak, hogy az oktatási tevékenységet fizikai 

jelenléttel, vegyes rendszerben (fizikai jelenlét és online) vagy kizárólag online végzik. A 

Kari Tanács az egyes tanulmányi programokon belüli tevékenységek lebonyolításának 

forgatókönyvét az adott program sajátosságaitól, a rendelkezésre álló humánerőforrástól 

és a meglévő infrastruktúrától függően, az Igazgatótanács jóváhagyásával választja ki. 

Figyelembe véve a Nemzeti Oktatási Törvény 140. cikk (1) bekezdését és az 55/2020-

as számú törvény 38^1. cikkét, jelen módszertan szabályozza a technológia és az internet 

segítségével végzett oktatási tevékenységek lebonyolításának módját, valamint az ilyen 

típusú tevékenységekben résztvevők személyes adatainak feldolgozását, amely 

kizárólag az oktatási tevékenység megvalósulása érdekében történik. 

 

II. Online oktatási tevékenységek megvalósulása 

Az oktatási tevékenységek online zajlanak, a tárgyfelelős egyetemi oktató által a kar 

részéről erre a célra javasolt és rendelkezésre bocsátott platformok közül kiválasztott 

felületen (Microsoft Teams, Zoom, Moodle stb.). A tanárok a tananyagok tartalmát és a 

diákokkal való kommunikáció módját az online munkamódhoz igazítják. 

Az online oktatási tevékenységeket a kar által meghatározott órarend szerint kell 

végezni, tiszteletben tartva a tantervben és a tantárgyi adatlapon meghatározott 

óraszámot. A kar feladata a hallgatók tájékoztatása az oktatási tevékenységek 

lebonyolításának módjáról és az elfogadott forgatókönyv módosításáról. 

A hallgató köteles részt venni a Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak 

(alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységéről szóló szabályzatban foglaltaknak 
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megfelelő, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján végzett oktatási 

tevékenységekben, még akkor is, ha azok online zajlanak. 

 

III. Az online vizsgaidőszakok lebonyolítása 

A vizsgák online is lebonyolíthatók, a tárgyfelelős oktató által a kar részéről erre a 

célra javasolt és rendelkezésre bocsátott platformok közül kiválasztott felületen 

(Microsoft Teams, Zoom, Moodle stb.), a tantárgyi adatlapon a hallgatók kiértékelésére 

vonatkozó egyéb szabályoknak megfelelően. 

Az egyetemi oktató kérésére a hallgatók a vizsga alatt bekapcsolják a webkamerát 

és a mikrofont. 

Az egyetemi oktató kezdeményezésére, a vizsgázó diákok beleegyezésével és a 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szigorú betartásával az online vizsgák 

rögzíthetők. A tantárgyi adatlapon meghatározott értékelési forma vagy jegyadási képlet 

változásait a hallgatókkal időben, a projekt beadásának vagy a vizsga lebonyolításának 

határideje előtt kell közölni. 

Bármilyen vizsgahamisítás vagy csalási kísérlete kizárással büntetendő. A csalárd 

gyakorlatok közé tartozik a hallgatók közötti kommunikáció (amennyiben a vizsga 

követelményei nem csapatmunkát igényelnek), más elektronikus eszközök használata 

(ha a vizsga sajátosságai nem igénylik ezek használatát), az egyetemi oktató által előírt 

feltételek (webkamera kikapcsolása, mikrofon kikapcsolása stb.) megszegése, vagy más 

bizonyított módszerek, plágium stb. 

 

IV. Záró rendelkezések 

Az egyetem vezetősége, a karok vezetősége, az egyetemi oktatók és az oktatói 

segédszemélyzet felelősek azért, hogy az oktatási tevékenységeket a technológia 

segítségével, a legjobb feltételek mellett szervezzék és végezzék, biztosítva ezáltal a 

didaktikai folytonosságot. 

A jelen módszertan elfogadásával a Babeș–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alap- 

és mesterszintű) szakmai tevékenységéről szóló, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) 

alapján a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által jóváhagyott legutóbbi változatban 

elfogadott szabályzat minden egyéb rendelkezése hatályban marad. 


