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Határozat a 2020–2021-es egyetemi tanévben megvalósuló 

oktatási tevékenység formájáról 

 

12.653/10.09.2020 
 

Tekintettel a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kari Tanácsainak a 2020–2021-es egyetemi 

tanév I. félévében megvalósuló oktatási tevékenységek formájára vonatkozó döntéseire, 

a 141/2020-as számú Sürgősségi Kormányrendelet 7. cikkében és a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Chartája 39. cikk, f) pontjában foglaltak értelmében, 

figyelembe véve a Curriculum bizottság és az Egyetemfejlesztési és minőségbiztosítási 

bizottság kedvező jóváhagyásait, 

 

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa, 

a 2020. szeptember 10-én online megtartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

1. cikk Elfogadásra került a 2020–2021-es egyetemi tanév I. félévében megvalósuló oktatási 

tevékenységek formája, ahogyan azt a Kari Tanácsok javasolták. 

2. cikk Az oktatási tevékenységek formájára vonatkozó részletek kari lebontásban megtalálhatóak 

a jelen Határozathoz tartozó mellékletben. 

3. cikk A távoktatásra és csökkentett óralátogatású képzésre beiskolázott hallgatók képzése online 

módon történik. 

4. cikk A doktori iskolák tevékenysége a megszokott munkarend szerint zajlik. 

5. cikk Amennyiben a 2020–2021-es egyetemi tanév I. félévében a járványügyi helyzet és az 

országos szintű szabályozások megkövetelik a karok által javasolt, és jelen Határozat alapján 

jóváhagyott forgatókönyveket, a BBTE Igazgatótanácsa elfogadja a szükséges intézkedéseket. 

 

Elnök 

Dr. Florin Streteanu egyetemi tanár 

Egyetemi főtitkár 

Cosmina-Ioana Suciu 
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A 12.653/10.09.2020 Szenátusi Határozat melléklete 

 

1-es MELLÉKLET 

 

A BBTE karain zajló oktatási tevékenység formája a 2020–2021-es egyetemi tanévben 

 

Ssz. Kar Jóváhagyott forgatókönyv Megjegyzések 

1. 
MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA 

KAR 
Online  

2. FIZIKA KAR Hibrid 3 

Szemtől szembeni találkozásokra az alábbi tevékenységek esetén kerül sor:  

 Végzős évfolyamok: a szakdolgozatok és a magiszteri dolgozatok 

elkészítéséhez szükséges tevékenységek esetén, a témavezető tanárral 

való egyezség alapján;  

 minden évfolyam: a labortevékenységek/előadások digitalizálása 

esetén, a tárgyfelelős oktatóval való egyezség alapján; 

 minden évfolyam: kutatási tevékenység esetén. 

A többi tevékenység online zajlik. 

3. 
KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI 

KAR 
Hibrid 2 

A hallgatók moduláris rendszerben lesznek jelen az egyetemen, a 

labortevékenységek elvégzése érdekében (szakok/évfolyamok/képzési szint 

szerint). 

4. BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR Hibrid 3 

Magiszteri – csökkentett óralátogatású képzés – teljesen online 

Laborok on-site, alapképzés (I. félév): 

 Biológia – román tagozat (I. és III. évf.); 

 Környezetbiológia – román tagozat (I. és III. évf.); 

 Biokémia – román tagozat (I. és III. évf.); 
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 Ipari biotechnológiák – román tagozat (I. és IV. évf.); 

 Biológia – magyar tagozat (I. és III. évf.); 

 Ökológia és környezetvédelem – magyar tagozat (I. és III. évf.); 

 Geológia – román tagozat (I. és III. évf.); 

 Geológia – magyar tagozat (I., II. és III. évf.); 

 Műszaki földtudományok – román tagozat (I., II., III. és IV. évf.); 

Laborok on-site, mesteri (I. félév): 

 Molekuláris biotechnológia – román tagozat (I. évf.); 

 Orvosi biológia – román tagozat (I. évf.); 

 Rendszerökológia és konzervációbiológia – román tagozat (I. évf.); 

 Orvosi biológia – magyar tagozat (I. évf.); 

 Szárazföldi és vízi ökológia – magyar tagozat (I. és II. évf.); 

 Alkalmazott geológia – román tagozat (I. és II. évf.); 

Laborok on-site, alapképzés (II. félév): 

 Biológia – román tagozat (II. és III. évf.); 

 Környezetbiológia – román tagozat (II. és III. évf.); 

 Biokémia – román tagozat (II. és III. évf.); 

 Ipari biotechnológiák – román tagozat (III. és IV. évf.); 

 Biológia – román tagozat (II. és III. évf.); 

 Ökológia és környezetvédelem – magyar tagozat (II. és III. évf.); 

 Geológia – román tagozat (I. és III. évf.); 

 Geológia – magyar tagozat (I., II. és III. évf.); 

 Műszaki földtudományok – román tagozat (I., II., III. és IV. évf.); 

Laborok on-site, mesteri (II. félév): 

 Molekuláris biotechnológia – román tagozat (II. évf.); 

 Orvosi biológia – román tagozat (II. évf.); 

 Rendszerökológia és konzervációbiológia – román tagozat (II. évf.); 

 Orvosi biológia – magyar tagozat (II. évf.); 



 Szárazföldi és vízi ökológia – magyar tagozat (I. és II. évf.); 

 Alkalmazott geológia – román tagozat (I. és II. évf.); 

5. FÖLDRAJZ KAR 

Kolozsvár, Zilah – online 

Beszterce, 

Gyergyószentmiklós, 

Máramarossziget - hibrid 

 

6. 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS 

KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR 
Hibrid 3 

Magiszteri – teljesen online 

Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat – teljesen online 

7. JOGTUDOMÁNYI KAR Online  

8. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Online  

9. TÖRTÉNELEM ÉS FILOZÓFIA KAR Online  

10. 
SZOCIOLÓGIA ÉS 

SZOCIÁLISMUNKÁS-KÉPZŐ KAR 
Online  

11. 
PSZICHOLÓGIA ÉS 

NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR 
Online és hibrid 

Online – A Pszichológia Intézet, a Klinikai Pszichológia és Pszichoterápia 

Intézet, az Alkalmazott Pszichológia Intézet, a Neveléstudományi Intézet, a 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (a hibrid rendszerben tartott 

szakgyakorlat kivételével), az Egzakt Tudományok Didaktikai Intézete, a 

Szociohumán Tudományok Didaktikai Intézete, a Német Nyelvű Pedagógiai 

és Didaktikai Intézet (a hibrid rendszerben tartandó egyes tantárgyak 

kivételével), Tanárképző Intézet – Speciális Pszichopedagógia Intézet 

12. 
KÖZGAZDASÁG- ÉS 

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR 
Online  

13. EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Online  

14. ÜZLETKÖTŐ KAR Online  

15. 

POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS 

KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI 

KAR 

Hibrid 
Online előadások és szemináriumok 

Az oktatási és kutatási események – on-site (önkéntes részvétel alapján) 

16. TESTNEVELÉS ÉS SPORT KAR Hibrid 2 
Alapképzés – Minden előadás és elméleti szeminárium online lesz 

megtartva. A testnevelés tárgyak gyakorlati órái és a Kinetoterápia és 



speciális mozgáskészség szakhoz tartozó laborok szemtől szembeni oktatás 

keretében lesznek megtartva, legtöbb 15 fős csoportok számára. 

Mesteri – online, a gyakorlati tevékenységet feltételező tantárgyak 

kivételével, amelyek esetében szemtől szembeni oktatás lesz. 

17. 
ORTODOX TEOLÓGIA ÉS 

TANÁRKÉPZŐ KAR 
Hibrid 

I. évf. – minden szak – on-site 

Szakrális művészetek, Vizuális művészetek szakterület, minden évfolyam 

esetén – on-site 

A többi hallgató és magiszteri hallgató – online 

18. 
GÖRÖGKATOLIKUS TEOLÓGIA ÉS 

TANÁRKÉPZŐ KAR 

Kolozsvár – Hibrid 1 

Balázsfalva – Online 

Nagyvárad – alapképzés – 

Hibrid 2 

Nagyvárad – magiszteri 

képzés - Online 

Az online kurzusok és szemináriumok egyidejű közvetítésévek. 

19. 
REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ ÉS 

ZENEMŰVÉSZETI KAR 
Online és hibrid 

Alapképzés – Református valláspedagógia – A gitár és furulya tárgyak 

oktatása a hallgatók jelenlétében zajlik. 

Alapképzés – Zenepedagógia – a gyakorlati és az egyéni órák a hallgatók 

jelenlétében lesznek megtartva. 

Mesteri képzés – teljesen online 

20. 
RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA 

KAR 

Gyulafehérvár – Hibrid 2 

Kolozsvár – Online 
 

21. SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR Hibrid 2 Minden alapképzési és magiszteri szak 

 

 

* A doktori iskolák tevékenysége a megszokott munkarend szerint zajlik. 

 

** A távoktatásra és csökkentett óralátogatású képzésre beiskolázott hallgatók képzése online módon történik. 


