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IGAZGATÓTANÁCS 

 

Ikt. sz.: 8781/26.07.2021 

 

HATÁROZAT 

a 2021–2022-es egyetemi tanév megkezdésére vonatkozóan 

 

Tekintettel a COVID-19 világjárvány terjedésére és a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetemnek (BBTE) azon elköteleződésére, hogy a minőségi akadémiai tevékenységeket 

biztonságos feltételek mellett szervezhesse meg, a BBTE Igazgatótanácsa a 2021. július 26-i ülésén 

meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT: 

 

1. A 2021–2022-es egyetemi tanévben a BBTE felajánlja az oktatási tevékenységek 

lebonyolításának klasszikus formában való lehetőségét, a szemtől szembeni, jelenléti 

oktatást azoknak a hallgatóknak, akik: 

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

óta eltelt 10 nap; 

b) felmutatják egy 72 óránál nem régebbi RT-PCR teszt negatív eredményét; 

c) felmutatják egy 24 óránál nem régebbi antigén gyorsteszt hitelesített negatív 

eredményét; 

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

vannak. 

 

2. Azoknak a hallgatóknak, akik nem tartoznak az 1. cikkben említett kategóriákba, 

lehetőségük lesz online vagy más alternatív módokon részt venni az oktatási 

tevékenységeken, az egyes karok által meghatározott feltételek mellett, a szak profilja és a 

rendelkezésre álló források szerint. 

3. A hallgatói szervezetek képviselőinek javaslata alapján a 2021–2022-es egyetemi tanévben 

az 1. cikkben említett kategóriákba tartozó hallgatók kaphatnak szállást az egyetemi 
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bentlakásokban, az országos szintű jogszabályi rendelkezésekben előírt maximális kapacitás 

mértékében, amelyek a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozását szolgálják. 

4. Kivételes helyzetben azok a hallgatók, akik valamilyen igazolható egészségügyi körülmény 

következtében nem kaphatnak oltást, speciális rendszerben szállásolhatók el, és az oktatási 

tevékenységekben online (vagy más, a kar által megszabott alternatív módokon) vehetnek 

részt. 

5. Ebben a kontextusban a vizsgák a hagyományos/standard rendszerben kerülnek 

megszervezésre, a tanulási tevékenységek módjától függetlenül. 

6. A járványügyi helyzet alakulásának függvényében a jelen határozat által meghozott 

intézkedéseket módosítani lehet az Igazgatótanács határozatai alapján. 

7. Jelen határozat továbbításra kerül az egyetem Szenátusának a megfelelő jóváhagyás végett. 

 

 

REKTOR 

Dr. Daniel DAVID egyetemi tanár 

s.k. 


