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117/23.09.2021. sz. Határozat a hallgatók személyes jelenlétét feltételező oktatási 
tevékenységek felfüggesztésének körülményeiről 

 
 
 

Tekintettel a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsainak 11214/20.09.2021. 

sz., a hallgatók személyes jelenlétét feltételező oktatási tevékenységek felfüggesztésének 

körülményeire vonatkozó Határozatára, 

a 141/2020-as számú Sürgősségi Kormányrendelet 7., a 99/2021-es számú Sürgősségi 

Kormányrendelet I. cikkelyének 1. pontjával módosított cikkelyére, valamint a 

Tanügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium 5196/2021. és 1756/2021. sz. közös 

Rendeletére, 

figyelembe véve a Tanügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium 5196/2021. és 

1756/2021. sz. Rendeletének a közoktatásra vonatkozó 6. cikkely 6. bekezdését, 

figyelembe véve a Curriculum bizottság és az Egyetemfejlesztési és minőségbiztosítási 

bizottság kedvező jóváhagyásait, 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Chartája 39. cikkelye f) pontjával összhangban 

 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa, 

a 2021. szeptember 23-én online megtartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

1. cikk Amennyiben egy helyszínen egy tanulmányi csoportban előfordul egy eset, a személyes 

jelenlétet feltételező oktatási tevékenységeket az adott csoportban 14 napra felfüggesztik, online 

oktatási tevékenységekre térnek át. Amennyiben két vagy több tanulmányi csoport ugyanabban a 

helyiségben folytat oktatási tevékenységet, akkor a fizikai jelenlétet igénylő oktatási 

tevékenységeket csak azon tanulócsoport számára függesztik fel, amelyben a COVID-19 esetet 

megerősítették, takarítást, fertőtlenítést és szellőztetést végeznek annak érdekében, hogy más 

csoportok hallgatói a megszokott körülmények között tudják majd folytatni tevékenységüket. 

2. cikk Abban a csoportban, amelyben az oktatási tevékenységet felfüggesztették, a 

tevékenységek fizikai jelenléttel folytathatók a pozitív eset megerősítésének napjától számított 8. 



naptól kezdve, azon hallgatók számára, akiket egy hivatalos egészségügyi szolgáltatónál 

teszteltek, és az eredmény negatív. 

3. cikk A teszt elvégzéséig a hallgatók online vesznek részt az oktatási tevékenységben. Azok a 

hallgatók, akik nem jelentkeznek tesztre, a felfüggesztéstől számított 14 nap elteltével fizikai 

részvétellel folytatják a tevékenységeket. 

4. cikk Az 1. cikk rendelkezései alól kivételt képeznek a SARS-CoV-2 ellen beoltott, tünetmentes 

hallgatók, aki legalább 10 napja lezárták az oltási ütemtervet, illetve azok a hallgatók, akik az 

elmúlt 180 napban megerősítetten átestek a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzésen, és 

tünetmentesek, azokban az esetekben pedig, amelyekben eltelt 14 nap a pozitív teszteredmény 

óta, az Igazgatótanács jóváhagyásával folytatható személyes jelenléttel az oktatási tevékenység. 
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