
 

KÖRLEVÉL 

a szükségállapottal járó rendkívüli intézkedések azonnali meghozataláról 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, a 2/21.03.2020-as számú katonai rendeletnek 

megfelelően 

 

A BBTE közösségének figyelmébe 

 

Egyetemünkön a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos valamennyi országos 

szintű kötelező intézkedést szigorúan gyakorlatba ültettünk. Figyelembe véve a 

szükségállapot kihirdetéséről szóló államfői rendeletet, valamint a SARS-CoV-2 

koronavírus terjedésének megfékezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2020. 

március 21-én kiadott 2-es számú új katonai rendeletet, 

tekintettel a lakosság kijárási korlátozására és a folyamatban lévő 

tevékenységek biztosításának szükségességére, az alábbiakat közöljük: 

 

1. Az adminisztratív ügyosztályok vezetői (Rektori Hivatal és a hozzá tartozó 

egységek, karok és a Rektori Hivatal közvetlen alárendeltségébe tartozó 

további egységek, Adminisztratív Főigazgatóság), 2020. március 24-ig, kedd 

14:00 óráig e-mailben elküldik a Főtitkárságnak (ioana.muresan@ubbcluj.ro) a 

2020. március 25. és a 2020. április 30. közötti időszakra vonatkozó 

munkavégzési meghagyást (dispoziție de serviciu) mellékelve, kitöltve, ellátva a 

vezető aláírásával. Ez a belső rendelkezés a munkaprogram megszervezésére 
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vonatkozik ebben az időszakban, betartva a BBTE hallgatói és alkalmazottai 

biztonságának feltételeit, az országos szinten kötelező érvényű 

intézkedéseknek megfelelően. 

2. Az említett szolgálati meghagyás alapján vállalt munkabeosztás a 2020. 

március 25. és a 2020. április 30. közötti periódusra vonatkozóan tartalmazni 

fogja a melléklet 1-es pontjában felsorolt alkalmazottak, valamint a melléklet 

2-es pontjában felsorolt alkalmazottak munkavégzésének heti rotációját. 

3. A 2020. március 25-től a 2020. április 30-ig terjedő időszakra tervezett 

pihenőszabadságok letöltésére vonatkozó kérvények jóváhagyása az 

alkalmazottak munkavégzésének heti rotációja alapján történik, tekintettel a 

részleg működésének zavartalan biztosítására, annak érdekében, hogy a 

személyzet hiánya miatt ne alakuljon ki fennakadás. 

4. Emlékeztetjük, hogy az oktató- és kutatószemélyzet, valamint a hallgatók 

online módon tovább folytatják a megszokott tevékenységet, az érvényben 

lévő előírásoknak megfelelően. Az oktatói tevékenységek mellett javasoljuk, 

hogy az egyéb jellegű akadémiai tevékenységet is (pl. kutatás, egyéni 

tanulmányok stb.) próbáljuk ugyanebben az online/ távoktatási rendszerben 

lebonyolítani. 

5. A karok dékánjai fogják biztosítani az oktatók által végzett online oktatási 

tevékenységek zavartalan megvalósítását. 

6. Azon részlegek esetében, ahol a teljes tevékenységet meg lehet valósítani 

távmunkával is, az adott részleg vezetőjének jóváhagyásával lehetséges a 

teljes személyzet otthonról történő munkavégzése a 2020. március 25. és 2020. 

április 30. közötti időszakban. 

7. A húsvéti időszakban az őrszolgálat állandó jelenlétének biztosításával zajlik 

a program. 

  

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Vezetősége 

Kolozsvár, 2020. március 23. 


