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VIZSGAIDŐSZAKOK ÉS PÓTVIZSGA-IDŐSZAKOK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA A BABEȘ–

BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,  PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KARON, A FRONTÁLIS 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FELFÜGGESZTÉSE IDEJÉN 

 

JÓVÁHAGYVA A PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR 2020, MÁJUS 12-I GYŰLÉSÉN 

 

 

Figyelembe véve SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére 
vonatkozó országos intézkedéseket,  az Oktatási Minisztérium 2020, április 27-I határozatát 

és a BBTE Szenátusának 2020. április 16-i ülésén jóváhagyott “A Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére 

vonatkozó Szabályzatához, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján” 6. számu 
mellékletének alapján, a Pszichológia és Neveléstudományok kar a következő 
rendelkezéseket lépteti érvénybe: 

 
 

 
1.   A vizsga-időszakokra és a pótvizsga- időszakokra a karok által eredetileg javasolt 

időpontokban kerül sor, a 2019–2020-as egyetemi tanévnek a Rektori Hivatal által is 

jóváhagyott szerkezete alapján: 
 

Végzős hallgatók: 

 Vizsgaszesszió: 2020, május 25 – 2020, június 7 között  

 Pótvizsga szesszió: 2020, június 8 – 14 között 

 Kiegészítő vizsgaszesszió: 2020, június 16 – 18 között 
 
 
A nem végzős hallgatók: 

Vizsgaszesszió: 2020, június 8 - 28  között  
Pótvizsga szesszió: 2020, július 6 – 12 között 

 
2. A vizsgáztatás online/offline történik, a tantárgyfelelős tanár által választott felületen. A 
vizsga lehet szóbeli vagy írásbeli. A vizsgáztatásnak a tantárgyi adatlapon feltüntetett 

kiértékelési formával kell megegyeznie (vizsga vagy kollokvium). 
 

3.  Az írásbeli vagy szóbeli vizsgák esetében a vizsgáztatás a tantárgyfelelős tanár által 
választott felületen történik, amelyet a kar vagy az egyetem által erre a célra javasolt és 
rendelkezésre bocsátott több felület közül választhat ki és amit a vizsgarendben közöl a 

hallgatókkal. 
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4. A tantárgyi adatlapon feltüntetett kiértékelési formával vagy a jegy összetételével 
kapcsolatos változásokról május 15-ig  kell értesíteni a hallgatókat. 

5. A pedagógiai / szakmai gyakorlat értkelése portfolió alapján fog történni, amelynek 
tartalmaznia kell a tantárgyfelelős tanár által meghatározott didaktikai projekteket és/vagy 
más, a témakörben releváns anyagokat.  

6. A Testnevelés és Sport Kar oktatói edzéseket és testnevelési gyakorlatokat tartalmazó 
videóanyagot készítenek, amelyeket elérhetővé tesznek a BBTE valamennyi karának 

hallgatói számára is. A Testnevelés tantárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzése érdekében 
a hallgatók otthonaikban végzik ezeket a tornagyakorlatokat. 
7. A titkárság fogja a vizsgarendet összeállítani, miután a tantárgyfelelős tanárokkal 

egyeztetett. 
8. A végzős hallgatók számára a vizsgarendet május 20-ig, a nem végzős hallgatókét pedig 

június 1-ig kell összeállítani. 
9. Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a 
vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az interneteléréssel kapcsolatos technikai jellegű 

akadályok merülnek fel, tantárgyfelelős dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga 
lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett. 

10. A BBTE határozatainak megfelelően a vizsgáról való kizárásra kerülnek azok a 
jelentkezők, akik bizonyítottan csaláshoz vagy csalási kísérlethez folyamodnak,. 
11. Jelen határozat elfogadásakor a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as Szenátusi 

Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és 
magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai Kreditátviteli 
Rendszer (ECTS) alapján valamennyi rendelkezése érvényben marad. 

12. Amikor az országos szintű helyzet módosulni fog, és a frontális oktatási tevékenységek 
újrakezdését engedélyezni fogják, jelen melléklet előírásai érvényüket veszítik, és 

teljességében alkalmazandó lesz a 2019. december 10-én kiadott 24.048-as Szenátusi 
Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és 
magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó Szabályzata, az Európai Kreditátviteli 

Rendszer (ECTS) alapján. 
 
 

 


