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 » KRÓNIKA

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) a 2020–2021-es tanévre 

4875 tandíjmentes helyet hirdet meg 
az alapképzésre felvételizőknek, emel-
lett több mint 10 ezer tandíjköteles 
hely áll az érdeklődők rendelkezésére, 
ugyanakkor 2550 hely a távoktatásra 
és csökkentett látogatású oktatásra 
jelentkezők számára – jelentette be 
a felsőoktatási intézet. Tekintettel a 
C0vid-19-világjárvány miatt fennálló 
korlátozásokra, az egyetem úgy hatá-
rozott, hogy az idén a felvételi kizáró-
lag online történik, ennek különleges 
kritériumait az egyes karok határozzák 

meg. A tandíjmentes helyek közül az 
egyetem 25 helyet a roma nemzeti-
ségű jelentkezők, 170 helyet a vidéki 
középiskolák végzettjei számára tart 
fenn, emellett 101 helyet a határon 
túli román nemzetiségűek számára. 
A BBTE a 2020–2021-es tanévre mes-
teri képzésre 3.500 tandíjmentes és 
6185 tandíjköteles helyet hirdet meg. A 
tandíjmentes helyek közül az egyetem 
5 helyet a roma nemzetiségű hallga-
tóknak tart fenn, 73 helyre a határon 
túli román nemzetiségű személyek 
jelentkezhetnek. A jelentkezők alap-
képzésen 236 program (nappali, illetve 
csökkentett látogatású képzés), vala-
mint 228 mesteri program (nappali, 

illetve csökkentett látogatású képzés) 
közül választhatnak. A 2020–2021-es 
tanév újításokat hoz a BBTE oktatási 
kínálatában, ugyanis két új szak indul 
alapképzésen: üzleti diplomácia az 
Európai Tanulmányok Karon, vala-
mint konfl iktustanulmányok a Politi-
ka-, Közigazgatás- és Kommunikáció-
tudományi Kar keretében. Az egyetem 
négy új mesteri programot is elindít: 
digitális marketing (magyar nyelven) 
a Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karon, kulturális menedzsment 
és vállalkozások a Színház és Film Kar 
keretében, katasztrófamenedzsment 
a Környezettudományi és Környezet-
mérnöki Karon, valamint térelemzés 

és területrendezés (angol nyelven) a 
Földrajz Karon. A felvételik 2020. jú-
lius 9. és 30. között zajlanak. A felvé-
teli naptár tartalmazza a jelentkezési 
időszakot, a felvételi vizsgákat, az 
eredmények kifüggesztését, a fellebbe-
zések benyújtását, a helyek megerősí-
tését, a fennmaradó helyek újraelosz-
tási időszakát; ezt a BBTE-n belül az 
egyes karok határozták meg. További 
információk az admitere.ubbcluj.ro/
hu/ linken érhetők el. A 2020–2021-es 
tanévre érvényes beiratkozási és beis-
kolázási díjakat az egyes karok hatá-
rozzák meg; ezek elérhetők a www.
ubbcluj.ro/hu/taxe/taxe_de_admitere 
linkre kattintva.

Online felvételi, több ezer tandíjmentes hely a BBTE-n

 » Tekintettel a 
Covid-19 világ-
járvány miatt 
fennálló korlá-
tozásokra, az 
egyetem úgy ha-
tározott, hogy az 
idén a felvételi 
kizárólag online 
történik, ennek 
különleges krité-
riumait az egyes 
karok határozzák 
meg.

 » Háromszéken 
a mentőállomá-
son dolgozó 103 
alkalmazott kö-
zül 67 kapta meg 
a pótlékot. Véle-
ményük szerint 
ez méltánytalan, 
hátrányosan 
megkülönbözteti 
a mentőállomás 
munkatársait.

Nemcsak azok munkáját kell 
elismerni, akik úgymond „sze-
rencséjükre” szállítottak korona-
vírus-fertőzötteket – hangoztat-
ják a megoldatlan gondok miatt 
tüntetéseket szervező mentősök 
képviselői.

 » BÍRÓ BLANKA

O rszágszerte tiltakoztak teg-
nap a mentősök, akik szerint 
a döntéshozók – a kormány, 

a parlament, az államfő – semmibe 
veszik követeléseiket, halogatják a 
mentőszolgálat átszervezését, nem 
is válaszolnak beadványaikra, mi-
közben a „terepezők” folyamatosan 

ki vannak téve a fertőzés veszélyé-
nek. A koronavírus-járvány idején az 
egészségügyi személyzetnek bizto-
sított veszélyességi pótlék odaítélé-
sekor sem vették fi gyelembe javasla-
taikat, így a 2500 lejes juttatást csak 
azok kapták meg a mentőállomáson 
dolgozók közül, akik közvetlenül 
kapcsolatba kerültek, szállítottak ko-
ronavírus-fertőzötteket. „A mentősök 
a járvány első vonalában teljesítettek 
szolgálatot. Nemcsak azoknak a mun-
káját kell elismerni, akik »szerencsé-
jükre« szállítottak koronavírus-fertő-
zötteket” – mondta el a Krónikának 
Vasile Neagovici, a Sanitas egészség-
ügyi szakszervezet Kovászna megyei 
elnöke. Hozzátette, Háromszéken a 
mentőállomáson dolgozó 103 alkal-

mazott közül 67 kapta meg a pótlékot. 
Véleményük szerint ez méltánytalan, 
hátrányosan megkülönbözteti a men-
tőállomás munkatársait. A szakszer-
vezeti bizalmi rámutatott, számos 
logikátlan intézkedést hozott a kor-
mány a pótlék odaítélésekor. Nehez-
ményezik többek között, hogy csak a 
szükségállapot idejére jár a juttatás, 
holott utólag sok más egészségügyi 
intézményben megjelent a korona-
vírus-fertőzés, azóta is folyamatosan 
alakulnak ki gócpontok. Másrészt a 
nem koronavírus-fertőzöttek kezelé-

ORSZÁGOS TILTAKOZÁST SZERVEZTEK TEGNAP A VESZÉLYES TEREPEN DOLGOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK

Előnyadás helyett hátrányban a mentősök

Hidegzuhany. Elítélik a hátrányos megkülönböztetést a mentősök
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sére kijelölt kórházakban a járvány 
időszakában többletmunkát kel-
lett bevállalniuk, pótolva azokat 
az intézményeket, melyek csak a 
fertőzötteket látták el. Ezekben az 
egészségügyi intézményekben ren-
geteget dolgoztak az alkalmazottak, 
összetett eseteket láttak el, nem 
méltányos, hogy ők nem kapnak 
semmilyen pluszjuttatást – részle-
tezte Neagovici. Hangsúlyozta, nem 
hagyják annyiban: minden fóru-
mon jelzik, és tiltakoznak az igaz-
ságtalanságok ellen.

Koronavírus-fertőzések a kolozsvári onkológián és a kézdi sebészeten

Ismét felütötte a fejét az új típusú koronavírus a kolozsvári onkológiai intézetben: az Erdély vala-
mennyi szegletéből rákbetegeket fogadó egészségügyi intézményben négy alkalmazottnál – egy 
rezidens orvos, két egészségügyi asszisztens és egy gondozó – mutatták ki a fertőzést. Emellett két, 
Rădăuți-ból érkezett páciens is pozitívnak bizonyult – közölte tegnap Mircea Abrudean Kolozs me-
gyei prefektus. Mint mondta, a hat beteget a kolozsvári járványkórházban kezelik. A kormánymegbí-
zott szerint az intézményben hetente tesztelik az egészségügyi személyzetet. Erre úgy tűnik, szükség 
is van, ugyanis a Monitorul de Cluj helyi lap beszámolója szerint az onkológiát megrohamozták a 
páciensek, akik a korlátozások miatt hónapok óta nem jutottak hozzá a kezeléshez. A súlyos bete-
gek kígyózó sorokban várnak a bejutásra, ugyanis az intézménybe való beutalás előtt mindenkinek 
át kell esnie a járványügyi ellenőrzésen. Mircea Abrudean szerint a kolozsvári onkológiára naponta 
mintegy 500 beteg jelentkezik. „Az egész országból érkeznek páciensek, miután két hónapig nem 
lehetett részük a kezelésben. Múlt héten 1830 személy jött” – mondta, sajnálatát fejezve ki, mert a 
súlyos betegeknek órákig sorban kell állniuk, hogy bejuthassanak és megkaphassák az életbevágó 
kezelést. A kolozsvári onkológiai intézetnél április közepén is felütötte a fejét a vírus, akkor pár nap 
alatt több mint húsz koronavírus-fertőzéses esetet diagnosztizáltak. 
Eközben lezárták a kézdivásárhelyi városi kórház sebészeti osztályát, miután két ott dolgozó orvost 
koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak. Hétfőn a sebészeti osztály három orvosánál jelentkeztek 
a fertőzés tünetei – láz, emésztési zavarok –, ezért mintát vettek tőlük. Két esetben a teszt pozitív-
nak bizonyult, a két orvost beutalták a fertőzöttek kezelésére kĳ elölt kórházakba. A harmadik orvos 
tesztje negatív. A sebészeti osztályt lezárták, az alkalmazottaktól és a bent fekvő betegektől mintát 
vesznek. Eddig senki másnál nem jelentkeztek tünetek. A betegeket a teszt után hazaküldik, vagy 
áthelyezik más kórházakba. (B. K. B., P. M.)




