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Kedves kolozsvári egyetemista!
Ismét elkezdődik valami új, valami más, valami, amit nem tudsz az eddigi évekhez
hasonlítani. Ez nem más, mint az egyetemista élet. Egyetemistának lenni nagy kaland,
viszont kolozsvári egyetemistának lenni, az már egyenesen kihívás!
Ez a kis füzet segít neked kijutni az egyetem, a város útvesztőiből. Kolozsvár évtizedek
óta egyetemi központ, így hát ehhez igazodott a város élete is. Ajánlatos, hogy te is
használd ki a város kínálta lehetőségeket, így maradandó emlékekkel leszel majd
gazdagabb a kincses városról. Mindenképp menj el azokra a helyekre, amelyek egyediek
és ritkaságnak számítanak. Ismerkedj és tegyél szert olyan barátságokra, szakmai
kapcsolatokra, amelyek elkísérnek majd hosszútávon. Minden tapasztalatra úgy
tekints, hogy ezt majd egyszer (még ha nem is tudod mikor), de kamatoztatni fogod a
jövőben.
A Gólyafüzet abban segít, hogy könnyebben eligazodj ebben a nagyvárosban. Akár
kolozsvári vagy, akár csak nem rég költöztél ide, sokszor találkozhatsz olyan ügyekkel,
címekkel, kérdésekkel, amik kérdőjelet vethetnek fel benned. Ilyenkor vedd kezedbe a
Gólyafüzetet és választ találsz benne.
Várunk a Gólya-nyáriegyetemre augusztusban, de ezen kívül kérdéseiddel, ötleteiddel
bármikor benézhetsz a KMDSZ irodába.

Lőrincz István-Zoltán
KMDSZ elnök

3

Kedves gólyák!
Gratulálok Önöknek a sikeres érettségihez
és a sikeres egyetemi felvételihez. Elérkezett végre
életüknek az az időszaka, amelyre már valószínűleg
hosszú ideje várnak: egyetemisták lettek.
Mindenek előtt azt szeretném leszögezni, hogy egyetemistának lenni jó. Jó, mert
végre kipróbálhatják magukat az úgynevezett felnőtt életben, leválhatnak eredeti családjukról,
önállósodhatnak ennek minden nehézségével és örömével együtt. Jó, mert az egyetemista évek a
nagy szerelmeket, a nagy bulikat és az életre szóló barátságokat is jelentik. Ugyanakkor azonban
egyetemistának lenni azért is jó, mert végre azt tanulhatják, azzal foglalkozhatnak, ami igazán
érdekli Önöket. Ezzel nem azt állítom, hogy az egyetemi tantervet csupa olyan tárgyból állították
össze, amelyek mindegyike érdeklődésük középpontjában áll. Viszont ha tudatosan, szakmai
kíváncsiságtól vezérelve választottak szakot, akkor már elsőéves korukban lesz lehetőségük
belekóstolni választott szakmájuk legérdekesebb és legaktuálisabb kérdéseibe. A BBTE minden
karán jelen levő szakkollégiumok, a szakmai- és terepgyakorlatok, a BBTE Magyar Tagozata által
felkínált különböző képzések és tréningek, a diákképviseletben való aktív jelenlét egytől egyig
olyan területek, ahol mind a tudományos, mind pedig a közösségszervezői érdeklődésű diákok
megtalálhatják a számukra releváns tevékenységeket, komoly és színvonalas munkába kapcsolódhatnak be. Arra bíztatom Önöket, hogy az órarendben szereplő, kötelező tevékenységek mellett
éljenek a BBTE és Kolozsvár által felkínált számos tudományos és kulturális program és tevékenység
lehetőségével, keressék azt, hol találnak a saját érdeklődésüknek megfelelő csoportot vagy
rendezvényt. Ha ezt megteszik, akkor az egyetem sokkal több lesz az előadások, szemináriumok,
laborok és vizsgák monoton váltakozásánál. Olyan szakmai és személyes készségeket sajátíthatnak
el jó közösségben és jó hangulatban, melyek az egyetem befejezése után, a munkaerőpiacon jól
kamatoztathatóak lesznek, olyan kapcsolati hálót alakíthatnak ki, amelyre nyugodtan támaszkodhatnak pályakezdőként és tapasztalt szakemberként is a jövőben.
Azt kívánom Önöknek, hogy 5 év múlva, a képzés befejezésekor elégedetten tekintsenek majd vissza erre az időre, elmondhassák, hogy nem maradtak ki semmiből: kivették a részüket
a tudományos- és diákéletből egyaránt, tudással, barátságokkal, szerelmekkel és életre szóló
élményekkel gazdagodtak.
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Soós Anna
rektorhelyettes

KMDSZ

Az 1990-ben alakult Kolozsvári Magyar Diákszövetség
a kolozsvári felsőfokú oktatási intézmények
magyar diákjainak érdekképviseleti,
érdekvédelmi és kulturális civil szervezete.

A szervezet sokrétű tevékenysége
a következő területekre terjed ki:

szolgáltatások:

Információs és Koordinációs Iroda
(ingyenes internet-hozzáférés,
lakásközvetítés, útbaigazítás,
hozzáférés városi szolgáltatási
kedvezményekhez, időszakos
állásközvetítés,
hirdetési felület stb.)

szakmai tevékenységek:
reál- és humántudományi Erdélyi
Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK),
tanügyi programok (felvételi tájékoztatás,
részképzés, áthallgatás, szakmai gyakorlat,
nyári egyetem, tanácsadás stb.), egyéb
szakmai programok (csereprogram (EVS),
képzések)

szabadidős
rendezvények:

Beavató tábor /Gólyatábor,
Gólyabál, Gólyák éjszakája,
Születésnap, Diáknapok, Kolozsvári
Magyar Napok (társszervezés),
Gólya-Nyáriegyetem

kiadványok:

Campus:
campus.szabadsag@yahoo.com
Perspektíva:
perspektiva@kmdsz.ro,
hírlevél, időszakos kiadványok
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szakosztályok, klubok, csoportosulások
társaságok, (karok diákszervezetei)
ÁSZ

Állatorvosi Szakosztály

BÖSZ

Biológia, Ökológia Szakosztály

BölcsÉsz
KUF

Bölcsész Szakosztály
Kommunikáció, Újságírás, Film - Fotó Szakosztály

É-Klub

% Építész Klub

FÖK
HÖK

Földrajz Szakosztály
Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat

Jurátus
kör
Jog hallgatók Szakosztálya
KGK
6

Közgazdász Klub

$

szakosztályok, klubok, csoportosulások,
társaságok, (karok diákszervezetei):
KMK
KOMATE
KOMIX
KOMPOT
Mat-Infó

Kolozsvári Műszaki Klub
Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete
Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete
Kolozsvári Magyar Politológushallgatók Társasága
Matematika - Informatika Szakosztály

Néprajz %

Néprajz karosok Szakosztálya

SPOSZA
PSZT!
Perspektíva

Visszhang
Liga

Testnevelés és Sport Karos hallgatóknak egyesülete
Pszichológia és pedagógia Szakosztály
kéthetente megjelenő diáklap
kispályás focibajnokság

$
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Palota és kunyhó

Ingyenes lakásközvetítő szolgáltatás
www.pek.kmdsz.ro

Karriertanácsadás: www.e-karrier.ro
Érdekvédelem,
jogi tanácsadás,
külkapcsolatok
tehetséggondozás, előadások,
megemlékezéseken és koszorúzásokon
való részvétel, jótékonysági gyűjtések,
önkéntesség fontosságának
köztudatba építése,
magyar nyelvű diákigazolványok
terjesztése,
Igen, tessék! mozgalom
népszerűsítése
A KMDSZ székháza

Közösség építése

Kolozsvár központjától pár percre,
az Avram Iancu (volt Petőfi Sándor) utca
21. szám alatti épület első emeletén található.
Nyitva tartása hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között van.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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Túlélés
az egyetemen
1. Tanulmányi szerződés
Az első hónap folyamán be kell menned a titkárságra, hogy az úgynevezett tanulmányi szerződésedet kitöltsd és aláírd. Ez egy olyan dokumentum, amelyben tudomásodra hozzák a tanult tantárgyakat, ezek óraszámát egy héten, a tantárgyak kreditszámát, valamint egyetemista kötelességeidet és jogaidat. (Légy tisztában a jogaiddal és kötelezettségeiddel!
Vagyis, hogy mit tehetsz meg és mit nem egyetemistaként.) Ugyanebbe
az iratba kell beleírd, ha egyidejűleg más szakon is tanulsz.
2. A vizsgák
A tanárnak a félév megkezdésétől számolva két héten belül kötelessége
leszögezni veled a vizsga formáját (ez lehet vizsga, kollokvium vagy
parciális), a félév közbeni elvárásait (projektek, dolgozatok) és ezek súlyát
a végleges jegyben. Minden tanárnak kötelessége két vizsgaidőpontot
kitűzni. Egy szesszióban nem vizsgázhatsz kétszer ugyanabból a tantárgyból, és jegyet javítani is csak pótszesszióban lehet. Hogy az államvizsgára
beiratkozhass, minden vizsgádon minimum ötöst kell kapnod. Soha,
senki, semmiféle viselkedési szankció gyanánt nem tilthatja meg neked a
vizsgán való megjelenést!
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3. Integralistának lenni
Integralista hallgató az, aki az előző félévben a tanulmányi szerződésben
bejelölt minden tantárgyból sikeresen vizsgázott. Tanulmányi átlagot is
csak ekkor számítanak. Ha nem mentél át minden vizsgán, az összes olyan
lehetőségről lemaradsz, ahova tanulmányi átlag kell (ösztöndíjak, bentlakás, pályázatok, áthallgatások stb.). Figyelem: az ösztöndíjnak feltétele a
torna is!
4. Pótvizsgák
Abban az esetben, ha egy bizonyos tantárgyból pótszesszióban sem
sikerült átmenned, de arra az egyetemi évre kigyűlt a 30 kreditpontod
(Sapientián 40), jogod van kérvényt benyújtani, hogy a tantárgyat újra
felvehesd, viszont ez azt jelenti, hogy a tantárgy kreditszámának megszabott pénzösszeget be kell fizesd, ami még két vizsgára jogosít fel.
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5. Félév végi átlag
Legtöbb egyetemen súlyozott középarányossal számolják ki, a súly a
kreditszám, azaz átlag = (kreditszám1 × jegy1 +… kreditszámn ×
jegyn)/kreditpontok összege.
Amennyiben nem sikerült átmenőjegyet szerezned (legyen az 2-es vagy
4-es), a jegy helyett 0-val szorozzák meg az átlag kiszámításában.
Hol nézheted meg jegyeidet:
Babeş- Bolyai Tudományegytem (BBTE): academicinfo.ubbcluj.ro
6. Ha valami nem világos…
…akkor ne szégyelld megkérdezni az illetékes személy(ek)től! Amennyiben nem boldogulsz az adminisztrációval, kérdéseidet a világhálón keresztül is felteheted, mivel kötelességük neked segíteni bizonyos ügyekben.
Kérdezd esetenként a szaktanárt, a csoporttársaidat, valamelyik másik
szimpatikusabb tanárodat, érdeklődj a kar titkárságán, a csoportért felelős
tanerőnél – ilyen is kell legyen –, nézd meg az egyetem, a kar honlapját,
keress máshol a világhálón, hátha megtalálható valahol az, amit nem
tudsz. Keresd fel bizalommal a kari diákképviselődet, diákszenátorodat is
(amennyiben nem tudod hol lehet őt elérni írj egy emailt a office@kmdsz.ro címre).
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7. Hallgatói Tanács
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem döntéshozatalában a hallgatók is
aktívan részt vállalnak a Hallgatói Tanács jelenlétével. A Babeş-Bolyai
Tudományegyetem Hallgatói Tanácsának tagjait az egyetem hallgatói
választják, a Tanács fő tevékenysége az érdekképviselet és érdekérvényesítés az egyetemi döntéshozatali szinteken. A Hallgatói Tanácsban a
diákszenátorok és diákképviselők vesznek részt. Ők képviselik a diákérdekeket a karokon és az egyetem tagozatain, illetve többek közt az egyetem
berkein belül működő diákszervezeteket is összefogják és támogatják
álláspontjaikat.
A hatékony működés érdekében a Hallgatói Tanácsot egy választott
vezetőség fogja össze, amelyben egy diákprefektus, illetve három diákalprefektus képviseli a tagozatokat (román, magyar, német).
A diákszenátorok részt vesznek az Egyetem szenátusának döntéshozatalában. A szenátusnak 25%-a hallgató, melyből a magyar vonal érdekeit 9
diákszenátor képviseli.
A karok döntéshozatala is az egyetem szenátusával analóg módon van
felépítve (a tanács 25%-a hallagatókból áll), a karokon a diákképviselők
vesznek részt a kari döntéshozatalban.
8. Ha érzed, hogy minden szál szakad…
…akkor (sőt, hamarabb is) gyere be hozzánk a KMDSZ-hez, s igyekszünk
valamilyen megoldást találni a problémádra.
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Egyetemista szótár
Az egyetem első pár napján rengeteg információt kell majd megjegyezned, olyan dolgokat, melyekkel eddig, líceumi éveid során nem találkoztál.
Annak érdekében, hogy ezen információözönben könnyebb legyen
eligazodni, készítettünk számodra egy szótárat a fontosabb dolgokról.
Beiratkozási szerződés:
A Tanulmányi szerződés, az a formanyomtatvány, melyet első év elején
aláírsz az egyetemmel, amelyben szerepel minden jog és kötelezettség
melyről tudnod kell a következő 3-4 tanulmányi évben. Érdemes figyelmesen elolvasni.
Tanulmányi szerződés:
A tanulmányi szerződést, online kell minden hallgató kitöltsön, az
Academic Info honlapján, minden tanulmányi év végén, mely a következő
tanulmányi évre vonatkozik. Ezen szerződésben leszögezed, hogy milyen
tantárgyakat szeretnél tanulni a következő évben (úgy kötelező, mint
szabadon választott tantárgyakat). Abban az esetben, ha véletlenül egyik
évben nem sikerül valamely vizsgán átmenőre teljesíteni, ne feledd, hogy
ezeket a tantárgyakat ismét fel kell venned a tanulmányi szerződésben is.
Diákigazolvány (ellenőrző):
Ezt az igazolványt, első év elején kapjátok meg az egyetemi karotok titkárságáról. Ez egy nagyon fontos igazolvány, hiszen sok helyen hasznát
veszed: olcsóbb kaja az egyetemi büfében, ingyenes belépés a Botanikus
kertbe, ingyenes buszbérlet stb. Nagyon vigyázz rá!
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Évfolyam felelős:
Az évfolyamfelelős az a személy, akit az évfolyam választ meg közösen,
annak érdekében, hogy képviselje a diákokat, információkat továbbítson
nektek a tanároktól, a titkárságról stb.
Diákképviselő/diákszenátor:
Ők azok a személyek, akikhez bármikor, bármilyen kérdéssel lehet fordulni.
Ők fognak képviselni titeket az egyetemen. Tagjai az egyetemi diáktanácsnak, képviselnek titeket a kari tanács gyűlésen, fontos információkat
továbbítanak nektek az ösztöndíjakról, a bentlakásokról, különböző képzési lehetőségekről stb. Bármikor írhatsz nekik, és tedd is bátran!
Órarend
Az órarendet, mindig közzéteszik az egyetem honlapján, légy résen és
figyeld , ha esetleg ezt nem tennéd meg, légy nyugodt az évfolyam felelős
értesíteni fog. Az egyetemi órarend kicsit eltér az eddig megszokott
órarendektől. A következő beosztásokat láthatod majd az egyetemi
órarendben:
Előadás (Cursuri):
ez az óra, a líceumi órákkal megegyező, itt a tanár előadásokat tart, az
elméleti anyagról.
Szeminárium:
Ezek az órák, gyakorlatiasabbak és interaktívabbak az itt szerzett jelenlét
beleszámítódik a végső jegybe.
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Pedagógia modul
Nem kötelező, viszont hasznos lehet. E modul elvégzését követőn (3 év az I
modul) tanár válhat belőled, szakmádnak megfelelően az 5-8 vagy
9-10-es osztályokban. Ha egyetemi tanár szeretnél lenni, akkor kötelező a
második modul elvégzése, a mesteri képzés alatt. Állami helyen levő
diákok számára a pedagógiai modul elvégzése, ingyenes. További információk: www.dppd.ubbcluj.ro
Tantárgyi adatlap
Minden tantárgynak van tantárgyi adatlapja, melyben minden fontos
információt megtalálsz az adott tantárgyról. Ezek az egyetem honlapján
megtekinthetőek.
Szesszió
Ez az időszak rádöbbent majd arra, hogy az érettségi gyerekjáték az első
szessziódhoz képest. A szesszió, a vizsgaidőszak, mely minden félév végén
esedékes. Három hetet tart, viszont felkészülni, ajánlott már e három hét
előtt.
Pótszesszió
A pótszesszió lehetőséget nyújt arra, hogy a szessziós “bakikat” kijavítsd. A
pótszesszió egy hetet tart. Nem csak azok számára nyújt egy második
lehetőséget a pótszesszió, akiknek nem lett meg az 5-ös, hanem bárkinek,
aki úgy gondolja nincs megelégedve jegyével, pótszesszióban újraírhatja.
Az egyetem LEGFONTOSABB TÖRVÉNYE: MINDIG A NAGYOBB JEGY SZÁMÍT!
Tehát ha úgy gondolod, nem vagy megelégedve szesszióban írt 9-es
jegyeddel, bátran menj javítani, ha netalán 5-öst írsz, akkor is a 9-es jegy
lesz az, amit végső jegyként megkapsz!
15

Kredit
A kredit az, amiért a szesszióban harcolsz. Minden tantárgynak megvan
szabva egy bizonyos kreditszám. Ezen kreditek összegyűjtése segít téged
át, a következő évbe. Egy tanítási évben kötelező a 30 kredit összegyűjtése,
a maximális 60-ból, ahhoz, hogy a következő évet elkezdhesd. Természetesen a tanulmányaid végén, minden elvesztett kreditet össze kell gyűjtened
ahhoz, hogy sikeresen államvizsgázhass, tehát jó tanács: A 60 legyen a cél,
ne a 30.
Végső jegy
A végső jegyed kiszámításához is elengedhetetlen a kreditek száma. Amint
már említettem, minden tantárgy rendelkezik tantárgyi adatlappal.
Ezekben szerepel a tantárgy kredit száma is. Ahhoz, hogy végső jegyet
számítsunk, nem elég az eddig megszokott módón a jegyeket átlagolni,
ezeket súlyozni kell a hozzájuk tartozó kredittel.
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BENTLAKÁSOK
Haşdeu:
1-es bentlakás, 2-es bentlakás, 3-as bentlakás, 4-es bentlakás, 5-ös bentlakás,
6-os bentlakás, 7-es bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 45. sz.
8-as bentlakás • Mikó u. (Clinicilor) 5-7. sz.
9-es bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 90. sz.
10-es bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 70. sz.
12-es bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 90. sz.
14-es bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 45. sz.
15-ös bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 92. sz.
16-os bentlakás, 17-es bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 90-92. sz.
A1, A2, A3, A4-es családos bentlakás • Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 90-92. sz.
B11, B12, B13-as bentlakás • Mikó u. (Clinicilor) 5-7. sz.
Agronómia bentlakás • Monostori u. (calea Moţilor) 74-76. sz.
Apafi Mihály Kollégium • Bocskai tér (piaţa Avram Iancu) 14. sz • 0720-314035
János Zsigmond Unitárius Kollégium bentlakása • Kossuth Lajos u. (1989.
december 21. ) 9. sz. • 0264-598043 • www.janoszsigmond.ro
Economica • Str. Teodor Mihali • 0264-418063; 0264-414083
Victor Babeş bentlakások • Trefort u. (Victor Babeş) 13. és 15. sz. • 0264-592458
Katolikus • Szentegyház u. (Iuliu Maniu) 5. sz. • 0264-430688, 0264-590715
Mărăşti • Cukorgyár u. (Fabricii de zahăr) 58. sz. • 0264-541526
Mikó Imre Szakkollégium bentlakása • Géza fejedelem u. (Teleorman) 22. sz.
Obszi • Csillagvizsgáló (Observatorului) u. 34. sz. • 0264-597156
Református • Bocskai tér (Avram Iancu) 13. sz.
Sapientia – EMTE bentlakása • Suceava u. 17. sz.
SPORT XXI-es bentlakás • Babeş Park (Parcul Sportiv “I. Haţieganu”)
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EGYETEMEK
Agrártudományi és Állatorvosi Tudományegyetem

Monostori u. (calea Mănăştur) 1-3. sz. • 0264-596384, 0264-593792
staff@usamvcluj.ro • www.usamvcluj.ro

Avram Iancu Egyetem

Ilie Macelaru u. 1A. sz. • 0264-450050 • uaicluj@gmail.com • www.uai-cluj.ro

Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), központi épület

Farkas u. (Mihail Kogălniceanu) 1. sz. • 0264-405300 • staff@staff.ubbcluj.ro • www.ubbcluj.ro
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BBTE Biológia és Geológia Kar
Majális u. (Gheorghe Bilaşcu/Republicii) 44. sz. • 0264-431858
bioge@bioge.ubbcluj.ro • bioge.ubbcluj.ro
BBTE Bölcsészettudományi Kar
Ferenc József u. (Horea) 31. sz. • 0264-532238 • lett@lett.ubbcluj.ro
www.lett.ubbcluj.ro
BBTE Európai Tanulmányok Kar
Emmanuel de Martonne u. 1. sz. • 0264-593770 • euro@euro.ubbcluj.ro
www.euro.ubbcluj.ro
BBTE Fizika Kar
Farkas u. (Mihail Kogălniceanu) 1. sz. • 0264-405300
phys@phys.ubbcluj.ro • www.phys.ubbcluj.ro
BBTE Földrajz Kar
Mikó u. (Clinicilor) 5-7. sz. 0264-592214
geogr@geografie.ubbcluj.ro • geografie.ubbcluj.ro

EGYETEMEK
BBTE Jogtudományi Kar
Petőfi Sándor u. (Avram Iancu) 11. sz. • 0264-595504
law@law.ubbcluj.ro • www.law.ubbcluj.ro
BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar
Arany János u. 11. sz. • 0264-591998, 0264-593833, 0264-593877,
0264-593844 • chem@chem.ubbcluj.ro • www.chem.ubbcluj.ro
BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar
Etelközi u. (Fântânele) 30. sz. • 0264-307030
enviro@enviro.ubbcluj.ro • www.enviro.ubbcluj.ro
BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
Teodor Mihali u. 58-60. sz. • 0264-418652
econ@econ.ubbcluj.ro • www.econ.ubbcluj.ro
BBTE Matematika és Informatika Kar
Farkas u. (Mihail Kogălniceanu) 1. sz. • 0264-405327
math@math.ubbcluj.ro • www.math.ubbcluj.ro
BBTE Politika- és Közigazgatástudományi Kar
Zápolya u. (general Traian Moşoiu/Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij)
71. sz. • 431505 • polito@polito.ubbcluj.ro • www.polito.ubbcluj.ro
BBTE Pszichológia és Neveléstudományi Kar
Sindicatelor u. 7. sz. • 0264-405337
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EGYETEMEK
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BBTE Református Tanárképző Kar
Ferenc József u. (Horea) 7. sz. • 0264-590723
rt@rt.ubbcluj.ro • rt.ubbcluj.ro
BBTE Római Katolikus Teológia Kar
Szentegyház u. (Iuliu Maniu) 5. sz. • 0264-430688
rocateo@rocateo.ubbcluj.ro • rocateo.ubbcluj.ro
BBTE Színháztudományi és Filmművészeti Kar
Ferenc József u. (Horea) 31. sz. • 0264-590066
BBTE Szociológia és Szociális Munkás Kar
Magyar u. (1989. December 21. ) 128-130. sz. • 0264-424674, 0264-419458
secretariat@socasis.ubbcluj.ro • socasis.ubbcluj.ro, asis.ubbcluj.ro
BBTE Testnevelés és Sport Kar
Pandurilor u. 7. sz. • 0264-420709
sport@sport.ubbcluj.ro • sport.ubbcluj.ro
BBTE Történelem és Filozófia Kar
Farkas u. (Mihail Kogălniceanu) 1. sz. • 0264-405300
hiphi@hiphi.ubbcluj.ro • hiphi.ubbcluj.ro
BBTE Üzletkötői Kar
Ferenc József u. (Horea) 7. sz. • 0264-599170
tbs@tbs.ubbcluj.ro • www.tbs.ubbcluj.ro

EGYETEMEK
Bogdan Vodă Egyetem

Grigore Alexandrescu utca 26. A sz. • 0264-598787
ubv@ubv.ro • www.ubv.ro

Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem

Varga u. (Burebista) 2. sz., Alexandru Vaida Voievod u. 47. sz., Teodor Mihali u. 56. sz. •
0264-591368, 0264-592841, 0264-432211, 0264-414668 • cantemir@cluj.astral.ro •
www.cantemircluj.ro, www.dimitriecantemir.ro

Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet

Bocskai tér (piaţa Avram Iancu) 13. sz. • 0264-591368, 0264-592841 • proteo.cj.edu.ro

Gheorghe Dima Zeneakadémia

Király u. (Ion I. C. Brătianu) u. 25. sz. • 0264-591241, 0264-598958 • www.amgd.ro

Iuliu Haţieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem
Sétatéri u. (Emil Isac) 13. sz. • 0264-597256 • www.umfcluj.ro

Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem

Főtér/Mátyás király tér (piaţa Unirii) 31. sz. • 0264-591771 • www.uartdcluj.ro

21

EGYETEMEK
Kolozsvári Műszaki Egyetem (KME)

Unió u. (Memorandumului) 28. sz. • 0264-401200, 0264-401248 • www.utcluj.ro
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KME Anyagismereti Kar
Muncii 103-105. sz. • 0264-401621, 0264-401622
KME Automatizálás és Számítógépek Kar
Malom u. (George Bariţiu) 26-28. sz. • 0264-401218, 0264-401458
www.ac.utcluj.ro
KME Elektronika és Távközlési Kar
Malom u. (George Bariţiu) 26-28. sz. • 0264-401466, 0264-401224
www.etti.utcluj.ro
KME Elektrotechnika Kar
Malom u. (George Bariţiu) 26-28. sz. • 0264-401228, 0264-401229
ie.utcluj.ro
KME Építőmérnöki Kar
Malom u. (George Bariţiu) 25. sz. • 0264-401249, 0264-594967
www.constructii.utcluj.ro
KME Gépészmérnöki Kar
Muncii 103-105. sz. • 0264-410179
KME Gépgyártóipari Kar
Muncii 103-105. sz. • 0264-401611, 0264-401782
KME Mechanika Kar
Muncii 103-105. sz. • 0264-401603 • www.mecanica.utcluj.ro
KME Műépítészeti és Városrendezési Kar
Csillagvizsgáló u. (Observatorului) 34-36. sz.
0264-401844, 0264-590255 • www.fau.utcluj.ro

EGYETEMEK
Művészeti és Design Egyetem

Főtér (piata Unirii) 31. sz. • 0264-591577, 0264-592890 • www.uad.ro

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektori hivatal
és Természettudományi és Művészeti Kar
Mátyás király u. (Matei Corvin) 4. sz., Tordai u. 4 sz. (Calea Turzii) 0264-439394,
0264-593693, 0364-401458, 0726-300822
emte@sapientia.ro • www.sapientia.ro
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KÖNYVTÁRAK
Akadémiai Könyvtár
Farkas (Mihail Kogălniceanu) u. 12-14. sz. • 0264-595027
Amerikai Könyvtár
Egyetem u. (Universităţii) 7-9. sz.
Angol Könyvtár
Arany János u. 11. sz. • 0264-594408
Csillagászati Könyvtár
Cireşilor u. 19. sz. • 0264-594592
Egyetemi Keresztény Klub könyvtára
Farkas u. (Mihail Kogălniceanu) 7-9. sz.
Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) könyvtárai:
irodalom, történelem, társadalomtudományok

Kőkert u. (Bogdan Petriceicu Haşdeu) 39. sz.
történelem- és nyelvészet

Lakatos u. (Lăcătuşului) 3. sz.
természettudományok

Tamás András u. (Ion Ghica) 12. sz. (Moll Ház)
Francia Kulturális Központ könyvtára
Király u. (Ion I. C. Brătianu) 22. sz.
Gheorghe Dima Zeneakadémia könyvtára
Király u. (Ion I. C. Brătianu) 25. sz. • 0264-591242
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KÖNYVTÁRAK
Heltai/Mikó Könyvtár
Mikó u. (Clinicilor) 18. sz. • 0264-590096
Hermann Oberth Német Kulturális Központ könyvtára
Unió u. (Memorandumului) 18. sz.
Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem könyvtára
Mátyás király u. (Matei Corvin) 6. sz. • 0264-595794
Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár (BCU)
Mikó u. (Clinicilor) 2. sz. • 0264-597096 • www.bcucluj.ro
Német Kulturális Központ könyvtára
Egyetem u. (Universităţii) 5. sz. • 0264-594492
Octavian Goga megyei könyvtár
Honvéd/Budai Nagy Antal u. (Dorobanţilor) sz. nélkül
0264-430323, 0264-595815 • bjc@bjc.ro • www.bjc.ro
Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) könyvtára
Kövespad u. (Aurel Suciu) 12. sz. • 0264-431488
Soros Könyvtár
Ţebei u. 21. sz. • 0264-420480 • info@edrc.ro • www.edrc.ro
Valeriu Bologa Könyvtár (a Iuliu Haţieganu Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetem könyvtára)
Petőfi Sándor u. (Avram Iancu) 31. sz.
0264-592629 • www.bib.umfcluj.ro
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TANÉVSZERKEZET 2019-2020
I. félév
30.09.2019 - 20.12.2019 - Oktatási időszak - 12 hét
23.12.2019 - 05.01.2020 - Vakáció - 2 hét
06.01.2020 - 17.01.2020 - Oktatási időszak - 2 hét
20.01.2020 - 09.02.2020 - Vizsgaidőszak - 3 hét
10.02.2020 - 16.02.2020 - Vakáció - 1 hét
17.02.2020 - 23.02.2020 - Pótvizsga időszak* - 1 hét
II. félév
24.02.2020 - 10.04.2020 - Oktatási időszak - 7 hét
13.04.2020 - 19.04.2020 - Húsvéti vakáció - 1 hét
20.04.2020 - 05.06.2020 - Oktatási időszak - 7 hét
08.06.2020 - 28.06.2020 - Vizsgaidőszak - 3 hét
29.06.2020 - 05.07.2020 - Vakáció - 1 hét
06.07.2020 - 12.07.2020 - Pótvizsga időszak* - 1 hét
13.07.2020 - 24.07.2020 - Gyakorlat (egyes szakokon - 2 hét)
27.07.2020 - 30.09.2020 - Vakáció - 10 hét
II. félév - végzős évfolyam
24.02.2020 - 10.04.2020 - Oktatási időszak - 7 hét
13.04.2020 - 19.04.2020 - Húsvéti vakáció - 1 hét
20.04.2020 - 22.05.2020 - Oktatási időszak - 5 hét
25.05.2020 - 07.06.2020 - Vizsgaidőszak - 2 hét
08.06.2020 - 14.06.2020 - Pótvizsga időszak - 1 hét
15.06.2020 - 28.07.2020 - Államvizsga előkészületek - 2 hét
29.06.2020 - 05.07.2020 - Államvizsga - 1 hét
26

*A pótvizsga időszak történhet február/július illetve szeptember első hetében

(NEM) INGYENES TANÁCSOK
A GÓLYÁKNAK
1. Kell egy ház.
Időben keress magadnak hajlékot, ne hagyd az utolsó pillanatra.
Ha megtaláltad a neked megfelelőt, akkor ne engedd el, ragaszkodj hozzá. Ha nem egyedül laksz, akkor fontos, hogy ismerd a
lakótársaidat. Vagy nem. Mindenféleképpen a saját ízlésednek
megfelelően kell kialakítsd a szobád/lakásod, mert az lesz az
elsődleges búvóhelyed szesszió alatt. Ne irtózz a bentlakás
hallatán, mert életre szóló barátságok köttetnek egy piciny
szoba falai között.

2. Közlekedés
Térképezd fel előzetesen környezeted, majd idővel megismered
Kolozsvár fontosabb helyeit is (Matyi tér, Fellegvár, Törökvágás,
stb.). Fontos, hogy jól ismerd a buszjáratokat, menetrendjüket.
Ha már taxiba ülsz, légy figyelmes, hogy ne vigyenek körbe egy
meglepetés városnézésre!
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(NEM) INGYENES TANÁCSOK
A GÓLYÁKNAK
3. Stresszió
Azt az évi két időszakot jelenti, amikor az egyetemista többször
állítja, hogy tanul, de inkább a haverokkal sétál a parkban, főz,
mos, takarít. Naponta többször áll majd a kétségbeesés határán,
de nincs miért aggódnod, ha elsőre nem sikerül ott egy második
esély, a pótszesszió. Legfontosabb tanács: járj be órákra, mert
igenis számít a jelenlét, amikor egy fél ponttal növeli a jegyed.

4. Túlélési csomag
A heted fénypontját az otthonról kapott „szeretetcsomagok”
fogják jelenteni, amikor már pénzed sincs, a fagyasztód üres és a
kenyered is megpenészedett már. Anyukád finomságaiért
kimész az állomásra, ahol buszsofőr már jól ismer. Apukád jó kis
pálinkát küldött, mert épp Diáknapok vannak vagy csak azért,
hogy jobban érezd magad. NE feledkezzünk meg a legjobban
várt részéről, a zsebpénzről sem. Ki kell fizetni a lakbért, bentlakást, végre kimehetsz a barátokkal sörözni és a múlthéten
kölcsönkért pénzt is visszaadhatod nekik.
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(NEM) INGYENES TANÁCSOK
A GÓLYÁKNAK
5. Kultúrközpontok
Az otthoni kávézókkal, kocsmákkal ellentétben Kolozsváron
igazi kulturális programok közepén találhatod magad, amikor a
barátaiddal kimész egy sörre. Koncert, felolvasó-est, slam
poetry – mindenki ízlése szerint válogathat. A sör lehet ital és
étel is. Új értelmet kap az „Üljünk be egy kávéra!” mondat.

+1 Általános fejtágító
Ne zárkózz el, légy nyitott, barátkozz, ismerkedj. Járj rendszeresen egyetemre, de ne tedd tönkre magad vele. Tanulj, de ne túl
sokat, épp amennyi elég. Ha barátokkal vagy, ne pötyögtesd
folyton a telefonod. Ha egyedül vagy keress valamit, ami lefoglal. Élvezd! Azért (is) vagy itt.
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Jegyzetek

