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IGAZGATÓTANÁCS 

Ikt. sz.: 10 753/14.09.2021 

 

HATÁROZAT 

a 2021–2022-es egyetemi tanév kezdetére vonatkozóan 

 

Tekintettel a 141/2020-as számú Sürgősségi Kormányrendelet 7. cikkének 

rendelkezéseire, amelynek módosítása a 99/2021 számú Sürgősségi Kormányrendelet I. 

cikkének 1. pontja, valamint a Tanügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium által 

kiadott 5196/2021 számú és 1756/2021 számú közös Rendelet 3. cikkének 3) bekezdése alapján 

történt, 

Figyelembe véve a BBTE Szenátusának 102/14.09.2021 számú Határozatát, 

a BBTE Igazgatótanácsa a 2021. szeptember 14-én leadott elektronikus szavazatok 

alapján meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT: 

 

1. A 2021–2022-es egyetemi tanévben a BBTE-n zajló oktatási tevékenységek 

lebonyolítása, ahol lehetséges, klasszikus formában, szemtől szembeni, jelenléti oktatás 

keretében történik, erőfeszítést téve, hogy biztosítani lehessen az egyetemi közösség és 

a város egészségének maximális védelmét. Ezen feltételek mellett minden kar 

kiválaszthat a saját képzési programjaira és tevékenységeire alkalmazható, az említett 

közös Rendeletben előírtak közül egy vagy több forgatókönyvet, az emberi erőforrások 

és a meglévő infrastruktúra (terek) függvényében: 

a. 1. forgatókönyv: a felsőoktatási intézményben való fizikai jelenlét minden 

hallgatónak/tanfolyamhallgatónak, valamennyi oktatási tevékenységen, azok 

megvalósítási programja szerint, minden védelmi előírás betartása és 

alkalmazása mellett, oly módon, hogy az előadásokon/szemináriumokon 

legalább 1 m2 felületet lehessen biztosítani minden hallgató számára; 

b. 2. forgatókönyv: Vegyes rendszerben való részvétel – fizikai és online jelenlét, 

a tanulmányi programok sajátosságainak, az infrastruktúrának és a járványügyi 

feltételeknek a függvényében; 
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c. 3. forgatókönyv: Online oktatásban való részvétel valamennyi 

hallgató/tanfolyamhallgató számára. 

2. Abban az esetben, ha a fenti forgatókönyveket a kari szintű döntések tiszteletben 

tartják, a BBTE Igazgatótanácsa automatikusan jóváhagyja azokat. 

3. Figyelembe véve a hallgatói képviselők javaslatait és a hallgatók nyári bentlakási 

elszállásolásának tapasztalatait, a 2021–2022-es egyetemi tanévben, a maximális 

biztonsági feltételek szavatolása érdekében azok a hallgatók kaphatnak szállást az 

egyetemi bentlakásokban, akik: 

a) megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást, és a teljes oltási ütemterv 

befejezése óta eltelt 10 nap; 

b) a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttség megerősítését követő 15. és 180. nap 

között vannak. 

Ugyanezen feltételek érvényesek a hallgatói bentlakások kisegítő személyzete esetében is. 

Kivételes helyzetben azok a hallgatók, akik valamilyen igazolható egészségügyi körülmény 

következtében nem kaphatnak oltást, speciális rendszerben szállásolhatók el. Emellett a 

nem uniós országokból érkező nemzetközi diákok, akik nem férnek hozzá az oltáshoz, és 

akik csak a romániai lakóhely megszerzése után kaphatnak oltást, kérésre, a rendelkezésre 

álló helyek függvényében speciális rendszerben szállásolhatók el, és a lakóhely 

megszerzését követően azonnal megkapják az oltást. 

4. Az egyetem újból beindítja a tevékenységes biztonságos feltételek közötti konkrét 

megszervezésével kapcsolatos intézkedések sorozatát úgy az akadémiai tevékenységes 

lebonyolítása, mint a kollégiumi elszállásolás terén (például, COVID-19 

forgatókönyvek – protokoll). 

5. A járványügyi helyzet alakulásának függvényében a jelen határozat által leszögezett 

tevékenységi forgatókönyveket és egyéb intézkedéseket az Igazgatótanács határozatai 

alapján lehet módosítani. 

 

REKTOR 

Dr. Daniel DAVID egyetemi tanár 

s.k. 
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