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A SZEMÉLYES JELENLÉTET FELTÉTELEZŐ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

FELFÜGGESZTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI 

 
 

Tekintettel arra, hogy a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatási tevékenységei 

Kolozsvár különböző pontjain, illetve a kihelyezett tagozatoknak otthont adó városokban 

zajlanak, egy vagy több COVID-19 megbetegedés esetén a helyzetet az Egyetem vezetősége a 

Közegészségügyi Intézettel közösen elemzi. 

Az Oktatási és Kutatási, illetve az Egészségügyi Minisztériumok közös, 5487/1494/2020. 

sz. Rendelete értelmében azokat az oktatási tevékenységeket, amelyek megvalósításához a 

hallgatók fizikai jelenléte szükséges (a helyszínen), a következő helyzetekben függesztjük fel: 

 

I. COVID-19 megbetegedés a hallgatók körében: 

I.1. Amennyiben megjelenik egy eset egy helyszínen egy tanulói csoportban, a helyszíni oktatási 

tevékenységeket 14 napra felfüggesztik, online oktatási tevékenységekre váltva a következő 

kategóriákban: az adott csoport; azok a tanulói csoportok, amelyekkel ez a csoport közös 

oktatási tevékenységeken vett részt; tanárok, akik az adott csoport hallgatóival végeztek 

tevékenységeket; az összes diákcsoport, akikkel ezek a tanárok kapcsolatba léptek. 

 

I.2. Ha ugyanazon a helyszínen három eset fordul elő egyidőben, a helyszíni oktatási 

tevékenységek 14 napra szünetelnek, és az egész helyszínen online oktatási tevékenységekre 

váltanak. 

 

I.3. Ha legalább két különböző helyszínen három eset fordul elő egyidőben, a helyszíni oktatási 

tevékenységek 14 napra szünetelnek, és minden helyszínen online oktatási tevékenységekre 

váltanak. A felfüggesztés a doktori tanulmányok ciklusára is vonatkozik. 

 

II. COVID-19 megbetegedés a tanárok körében: 

II.1. Oktatási tevékenységek egyetlen tanulói csoporttal – minden helyszíni oktatási 

tevékenység 14 napig szünetel, online oktatási tevékenységgé válik az adott tanár és az adott 

csoport számára. Azok a tanárok, akikkel a pozitívan tesztelt tanár kapcsolatba lépett, 

ugyancsak online végzik az oktatási tevékenységeket. 

 



 

II.2. Oktatási tevékenységek több tanulói csoporttal – az összes helyszíni oktatási tevékenység 

14 napra szünetel, online oktatási tevékenységgé válik az adott tanár és az adott csoportok 

számára. Azok a tanárok, akikkel a pozitívan tesztelt tanár kapcsolatba lépett, ugyancsak online 

végzik az oktatási tevékenységeket. Ha magas azoknak a tanároknak a száma, akikkel 

kapcsolatba lépett, a teljes helyszín, vagy adott esetben a teljes egyetem felfüggeszti a helyszíni 

oktatási tevékenységeket, és online oktatási tevékenységekre vált. 

 

Az oktatási tevékenység ezen struktúrájának bármilyen módosítását a járványhelyzet 

alakulása és/vagy az új jogi előírások megjelenése tükrében az Egyetem Szenátusa hagyhatja 

jóvá. 

 


