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KEDVES LEENDŐ HALLGATÓ!
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem évtizedek óta meghatározó szerepet tölt
be Erdély kulturális és gazdasági életében. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a
régió életét befolyásoló közéleti, gazdasági, politikai személyiségek jelentős
hányada ebből a szellemi műhelyből került ki, egyetemünkhöz kötődnek első
szárnypróbálgatásaik. Ebből fakadó felelősségünk tudatában igyekszünk oktatási, illetve kutatási programjainkat a folyamatosan változó társadalmi és
munkaerőpiaci igényeknek megfelelően tervezni és fejleszteni.
Egyetemünk az utóbbi két évtizedben gyökeresen megújult, három tagozaton
(magyar, román és német), 21 karon biztosít európai színvonalú oktatást az alapképzéstől kezdve, a magiszteri képzésen keresztül a doktori képzésig. E mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a kutatásra, a hallgatók már az első tanévektől bekapcsolódhatnak az egyes karokon és intézetekben folyó, nemzetközileg is elismert
kutatási projektekbe. A munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelés jegyében
folyamatosan lehetőséget biztosítunk a hallgatóinknak arra, hogy piacvezető
cégeknél tanulják meg a szakmájukhoz szükséges gyakorlati készségeket, szakmai tapasztalatot szerezzenek már az egyetemi évek alatt. Az egyetem kiterjedt
nemzetközi kapcsolat hálózatának köszönhetően a leendő természettudósok,
társadalomkutatók, bölcsészek, jogászok, tanárok, tanítók, informatikusok, közgazdászok, lelkészek és újságírók belekóstolhatnak az európai és tengerentúli
egyetemek képzési gyakorlatába, értékes interkulturális tapasztalatokra tehetnek szert.
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a bbte közel 440 éves múltra tekinthet vissza

1581

1959

Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király
jezsuita kollégiumot alapított Kolozsváron, mely
egyetemi rangú intézményként működött.

1872

Megalakul a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem a
következő karokkal: Jog- és Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar,
Matematikai és Természettudományi Kar.

1881

A két egyetemet párthatározattal
egyesítették és azóta a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem nevet viseli.

1990
A magyar tagozat fejlődésnek indul.

1993
A magyar diákok külön beiskolázási számokat
kapnak, a Magyar Tagozat önállósul.

Az egyetem felvette a
Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz
József Tudományegyetem nevet.

1919

A tudományegyetem másfél évre átmenetileg Budára,
innen pedig 1921-ben Szegedre költözött; 1940-ig I. Ferdinánd Király Egyetem néven működött román oktatási
nyelvű felsőoktatási intézmény Kolozsváron.

1940
A Ferenc József Tudományegyetem
visszaköltözött Kolozsvárra.

Királyi rendelettel két külön egyetem működését ismerték el Kolozsváron: a Bolyai Tudományegyetemet, valamint a később a Victor Babeș
nevét felvevő Román Egyetemet.

Az egyetem áttért a bolognai rendszerre.

2011
A Magyar Tagozat tovább lép az
önállósulás útján, megalakulnak a
magyar intézetek.

...
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a bbte magyar tagozata

6800 magyar hallgató

500 magyarul oktató szakember

74 42

alapképzés szak

mesterképzés szak

6

kihelyezett tagozat

együttműködés a világ 120 egyetemével
a diákok 5%-a külföldi csereprogramban vesz részt

15 karon van magyar nyelvű képzés
2 kar teljesen magyar nyelvű
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matematika és informatika kar
m. kogălniceanu / farkas utca 1. szám, 400084, kolozsvár
titkársági tel.: +40 264 405300, 5240-es mellék
dékáni hivatal tel.: +40 264 405300, 5244-es mellék
tel.: +40 264 405327

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• matematika intézet
• informatika intézet
• magyar matematika és informatika intézet

A matematika oktatás már az 1872-ben megalapított Kolozsvári
Magyar Királyi Tudományegyetemen is jelentős szerepet kapott,
és kap napjainkban is. A magyar nyelvű informatika oktatás 1993ban indult el a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, azóta is az
egyetem nagy érdeklődésre számot tartó képzési programjaként
van jelen.
A 2011-től önálló Magyar Matematika és Informatika Intézetben az
európai felsőoktatási követelményeknek megfelelő tantervek, oktatás- és kreditrendszer keretében zajlik a képzés, e mellett pedig nagy
hangsúlyt fektetnek a szakmai gyakorlatokra és a kutatási programokban való részvételre is. Az alapos szaktudás megszerzését, valamint az alkalmazási és elméleti jellegű feladatok megoldásához
szükséges alapismeretek begyakorlását nagymértékben kiegészítik
a szakkollégiumi tevékenységek, szakkörök, külföldi tanulmányutak,
részképzések, tehetséggondozó táborok, valamint a szoftvercégeknél
elvégzett nyári gyakorlatok.
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fizika kar
m. kogălniceanu / farkas utca 1. szám, 400084, kolozsvár
telefon: +40 264 405300
fax: +40 264 591906

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• biofizika, orvosi fizika, elméleti fizika és molekuláris spektroszkópia intézet
• kondenzált anyagok fizikája és korszerű technológiák intézete
• magyar fizika intézet

A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a magyar nyelvű fizika oktatás több mint
140 éves patinás múltra tekinthet vissza és változatos, gazdag hagyományokon
alapszik, ugyanakkor állandóan megújul, lépést tart a fejlődéssel, követelményekkel. A kar a legmagasabb igényeknek eleget téve, egyetemi szintű magyar
nyelvű fizikusképzést szervez és biztosít.
A munkaerőpiac követelményeivel összhangban összeállított tantervek, valamint a
választható tantárgyak révén alapos és egyben sokoldalú képzést kínálnak, átfogó képet adva a tudomány legújabb eredményeiről. A különböző oktatási szinteken elsajátítható képességek és ismeretek színes és széles skálát fednek le, alaposan felkészítve
a hallgatókat a helytállásra a modern kutatásban, az iparban és az egészségügyben, de
ugyanakkor az iskolai vagy egyetemi oktatásban való részvételre is. A kiemelkedően
tudományos érdeklődésű magyar diákok tehetségét és munkáját, a Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet (KMEI) égisze alatt működő, magyar nyelvű Fizika Szakkollégium
gondozza és támogatja.
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kémia és vegyészmérnöki kar
arany jános utca 11. szám, 400028, kolozsvár
telefon: +40 264-593833, +40 264-593877, +40 264-593844
fax: +40 264-590818

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• kémia intézet
• vegyészmérnöki intézet
• magyar kémiai és vegyészmérnöki intézet

A Kémia és Vegyészmérnöki Kar elődje a Kolozsvári Magyar Királyi
Tudományegyetem Matematika és Természettudomány Karának
keretében működő Vegytan Tanszék volt. A ma alkalmazott eljárások és módszerek természetesen már nem azonosak a kezdetiekkel,
de a tudományos igényesség, az újító és kutató szellemiség mit sem
változott az elmúlt csaknem másfél évszázadban.
A Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézetben a kémia, vegyészmérnöki, környezettudományi, környezetmérnöki és mérnök-menedzsment képzési ágakban több szakterületen folyik az oktatás. A végzős
hallgatók vegyész és mérnöki, minőségellenőrzési és környezetvédelmi
szakterületen, illetve kutatólaboratóriumokban helyezkedhetnek el. A
bolognai rendszerbe illeszkedő oktatás lehetővé teszi, hogy a hallgatók
bármelyik oktatási szinten nemzetközi tapasztalatra is szert tegyenek.
Az évszázadokra visszatekintő és ugyanakkor folyamatosan korszerüsödő oktatói és kutatói tevékenység eredményeként a karon megszerzett oklevél a világon mindenhol elfogadott és komoly szakmai
pályafutás elindítója.
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bioge.ubbcluj.ro/?lang=hu

biológia és geológia kar
republicii / majális utca 44. szám, kolozsvár
telefon: +40 264 405300, 5240-es mellék
fax: +40 264 405300, 5244-es mellék

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• taxonómia és ökológia intézet
• molekuláris biológia és biotechnológia intézet
• földtani intézet
• magyar biológia és ökológia intézet

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem Matematika és
Természettudomány Karának állattan, növénytan, kísérleti természettan, illetve ásványtan és földtan tanszékei idővel önálló
karrá alakultak, amely a mai napig a Babeş-Bolyai Tudományegyetem legkülönlegesebb helyszínnel rendelkező karai közé
tartozik, hiszen a Mikó-kert és a Botanikus kert zöldellő hátterében lehet igazán hitelesen a természetről tanítani és tanulni.
A Magyar Biológia és Ökológia Intézet hallgatói magas szinten sajátíthatják el azt az ismeretanyagot, amellyel biológusként vagy
ökológusként bárhol a világon elhelyezkedhetnek. A szakokkal párosítva a tanári diploma megszerzésére is lehetőség van. A Földtani
Intézet a geológus és mérnökgeológus képzés otthona. A hallgatók
a földtan különböző területein szereznek jártasságot az alapkutatástól kezdve (ásványtan, kőzettan, őslénytan, tektonika, földtörténet, geokémia) az alkalmazott földtanig (szénhidrogén-kutatás,
érckutatás, hidrogeológia, mérnökföldtan). Mindkét intézetben a
képzés fontos összetevői a terepgyakorlatok.
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geografie.ubbcluj.ro/pages/magyarfoldrajz/

földrajz kar
clinicilor / mikó utca 5–7. szám, 400006, kolozsvár
központ: +40 264-592214
titkárság, magyar diákokért felelős titkárnő: +40 264-592214, 209-es mellék
titkárság: +40 264-591807 fax: +40 264-597988

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• regionális földrajz és területtervezés intézet
• társadalomföldrajz és turizmus intézet
• természetföldrajzi és műszaki földrajzi intézet
• magyar földrajzi intézet
• kihelyezett tagozatok földrajzi intézete

A Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem Bölcsészet - Nyelv- és Történettudományi Karán 1874-ben jött létre a Földrajz Tanszék. Ma már önálló karként
működik, és az alkalmazott földrajz különböző szakterületeinek megjelenésével
(turizmus, területfejlesztés) az egyre nagyobb létszámú hallgatók számára fokozatosan bővülő tanári kar, korszerű oktatási módszerek, nemzetközi oktatási
cserekapcsolat-lehetőségek és ismeretbővítő terepgyakorlatok teszik lehetővé,
hogy szakmájuk megbecsült és keresett művelőivé váljanak.
A hagyományosnak számító geográfus képzés mellett, amely a tanári pálya mellett
a környezetvédelem, vízügy, urbanisztika és meteorológia területén is elhelyezkedési lehetőséget nyújt, keresett a területfejlesztés szakirány is, amelynek végzősei az
európai uniós terület- és településfejlesztési projektek menedzsmentjében, a városrendezés és térképészet területén is munkát találhatnak. A legnépszerűbb a turizmus-földrajz szakterület, amelynek keretében egy közgazdaság modul és egy statisztikát, műépítészetet, kultúrát, néprajzot, idegen nyelvet oktató modul teszi alkalmassá
a végzősöket a turizmus területén való elhelyezkedésre.
14
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környezettudományi és környezetmérnöki kar
fântânele / etelközi utca 30. szám, 400294, kolozsvár
telefon: +40 264-307030
fax: +40 264-307032

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• környezettudományi intézet
• környezetelemzés és környezetmérnöki intézet

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem egyik legfiatalabb kara, mely 2002-ben
alakult a más karokon működő, környezettel és környezetvédelemmel foglalkozó képzések összevonásával. Az oktatók jelentős része is ezeken a karokon
(földrajz, biológia és geológia, fizika, kémia) kezdte pályáját, így valóban multidiszciplináris képzést biztosítanak a jövő környezettudományi szakemberei
számára.
A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar az országban elsőként mindhárom tanulmányi szinten (alapképzés, mesteri képzés, doktorképzés) lehetőséget
nyújt a környezet tanulmányozására (szennyezések felmérése és kiértékelése,
környezeti kockázatelemzés, hatástanulmányok kivitelezése stb.). A képzések
színvonalas szakmai felkészülést nyújtanak, hiszen az elméleti képzést laboratóriumi és terepgyakorlatok egészítik ki, az oktatás gyakorlatorientált, és arra szolgál, hogy a végzős hallgatók kompetens szakemberekké váljanak. A karon belül
magyar nyelvű képzést a környezettudomány (Kolozsvár) és környezeteföldrajz
(Sepsiszentgyörgy) szakok nyújtanak.
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jogtudományi kar
avram iancu / petőfi utca 11. szám, 400089, kolozsvár
telefon: +40 264-595504
fax: +40 264-595504

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• közjogi intézet
• magánjogi intézet

A Jog- és Államtudományi Kar a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem alakulásakor már jelen volt. A jogászképzés azóta is fontos része az egyetemi oktatás palettájának, ám sajnos,
sokáig csak román nyelven volt elérhető. Ma már lehetőség van
arra, hogy a jövő jogi szakemberei részben magyar nyelven végezzék tanulmányaikat.
Az itt oktatott tantárgyak, ezek tartalma, illetve a képzés módszertana az értékes – és a jogászképzés szempontjából megkerülhetetlen – hagyományokra alapozva folyamatosan alkalmazkodnak a jelenkor kihívásaihoz, dinamikus egyensúlyt teremtve az elmúlt korok
által felhalmozott tapasztalat és a 21. századi fejlődés által felvetett
problémák és új lehetőségek között. A végzős hallgatók az ügyvéd
és ügyész pályától elkezdve, a közjegyzőségen, jogtanácsosságon
keresztül a közszolgálatig nagyon sok területen elhelyezkedhetnek,
hiszen a munkaerőpiac csaknem minden területén szükség van
korszerű jogi ismeretekkel rendelkező szakemberekre.
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bölcsészettudományi kar
horea / ferenc józsef út 31. szám, 400202, kolozsvár
telefon: +40 264-532238
fax: +40 264-432303

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• román nyelvi és általános nyelvészeti intézet
• román irodalom és irodalomelméleti intézet
• román nyelv, kultúra és civilizáció intézet
• magyar és általános nyelvészeti intézet
• magyar irodalomtudományi intézet
• magyar néprajz és antropológia intézet
• angol nyelv és irodalom intézet
• latin nyelvek és irodalmak intézet

• német nyelv és irodalom intézet
• szláv nyelvek és irodalmak intézet
• skandináv nyelvek és irodalmak intézet
• klasszika-filológia intézet
• alkalmazott idegen nyelvek intézet
• idegen szaknyelvek intézet
• összehasonlító irodalomtudományi intézet
• ázsiai tanulmányok intézet

Az 1872-ben alapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem szerkezetében fontos
helyet foglalt el a Bölcsészettudományi Kar, és Erdélyben a magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi képzést – változó intézményi keretek és feltételek között – azóta is a kolozsvári egyetem tanszékei látják el. A néprajzoktatás valamivel később, 1989-ben indult el. Az
impériumváltások következtében akadozva, 1990 óta pedig önálló szak keretében folyik a
néprajzi képzés.
A karon a hallgatók betekintést nyernek a mai nyelv- és irodalomtudományba, a világ- és ös�szehasonlító irodalomba, illetve a néprajz és kultúratudomány alapvető kérdéseibe. Az alapképzés után lehetőségük van a magiszteri, majd pedig a doktorképzés kereteiben elmélyíteni
tudásukat, kipróbálni képességeiket a kutatás területén is. A kiemelkedő tehetségű hallgatók
munkáját a különböző szakkollégiumokban és műhelyekben kialakult tutoriális rendszer segíti,
itt az egyéni kutatómunka és a tudományos tevékenység fejlesztése a cél. Az itt megszerzett
oklevél a tanári pálya mellett a kutatásban, az irodalmi életben, a médiában való elhelyezkedésen kívül lehetőséget nyújt a fordítóként, kulturális és nyelvi szaktanácsadóként, valamint
pályázati referensként és programszervezőként végzett munkára is.
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történelem és filozófia kar
m. kogălniceanu / farkas utca 1. szám, 400084, kolozsvár
telefon: +40 264-405300, 5240-es mellék
főtitkárság: 5326-os mellék főtitkárság: 5275-ös mellék,
fax: +40 264-405326, +40 264-591906

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• ókortörténeti és régészeti intézet
• középkor-történeti, kora-modernkori és művészettörténeti intézet
• modernkori történelem, levéltártudomány és etnológia intézet
• nemzetközi kapcsolatok és jelenkori történelem intézet
• filozófia intézet
• magyar történeti intézet
• magyar filozófiai intézet
• kora modern és román filozófia intézet

A történelem és filozófia oktatásának gyökerei a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem 1872-es alapítására nyúlnak vissza, ekkor a Bölcsészettudományi Kar keretében oktatták ezeket a diszciplínákat.
Ma a kolozsvári Magyar Történeti Intézet biztosítja a legsokoldalúbb kínálatot az egyetemen
belül: hét alapképzés és két mesteri program koordinálása tartozik az intézet feladatai közé.
Egy kivételével ezeket a szakirányokat csak itt oktatják magyar nyelven Romániában. Az intézet
munkatársai mellett a vendégtanárok jelenléte, valamint a különböző nemzetközi csereprogramokban való részvétel is hozzájárul a színvonalas képzéshez. A tehetséges hallgatóknak lehetősége van különböző szakkolégiumokban elmélyíteni tudásukat, belekóstolni a kutatómunkába.
Az intézet keretében folyó tevékenység eredményességét mutatja többek között a hallgatók
magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való kiváló szereplése is.
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A filozófia szak olyan embereket képez, akik, miközben járatosak a gondolkodás történetében
és problémafelvetéseiben, tudásukat, fogalmi-érvelő és kommunikációs képességeiket kreatív
és interdiszciplinárisan érzékeny módon tudják alkalmazni a társadalom, a kultúra és a tudomány jelenlegi kihívásaira is. A képzés keretében a hallgatók a filozófia történetét, aktualitását,
de önismereti, egzisztenciális dimenzióját is felfedezik; etikai, esztétikai, társadalom- és politikaelméleti, lét- és ismeretelméleti problémákat tanulmányoznak; elsajátítják a logikus érvelés és következtetés képességeit, korszerű szövegalkotási és értelmezési, kommunikációs és
problémamegoldási technikákat gyakorolnak be, elmélyítik idegennyelv-tudásukat. A hallgatók az önálló kutatást, a kreativitást és a diákközi szakmai kommunikációt elősegítő, ösztöndíjas
szakkollégiumi képzésre is jelentkezhetnek, részt vehetnek az intézetben folyó kutatási projektekben, saját kutatási eredményeiket házi-konferenciákon, tudományos diákköri konferencián
mutathatják be; publikálhatnak az intézet oktatói által szerkesztett folyóiratokban, illetve közös
tanulmánykötetetekben.

19

socasis.ubbcluj.ro/tanszek • bbte-szocialismunka.ro • bbteszociologia.ro

szociológia és szociálismunkás-képző kar
1989 december 21 sugárút / magyar utca, 128. szám, 400604, kolozsvár
tanulmányi épület: plugarilor utca, 34. szám, 400604, kolozsvár
telefon: +40 264-424674, +40 264-419958
fax: +40 264-424674

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• szociológia intézet
• szociálismunkás-képző intézet
• magyar szociológia és szociálismunkás-képző intézet

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar
Szociológia és Szociálismunkás-képző Intézete két tanszéket foglal magába, a Szociológia Tanszéket és a Szociálismunkás-képző
Tanszéket.
A szociálismunkás-képzés hallgatói az egyéni-, a családi-, a csoport-,
és a közösségi beavatkozási módszereken kívül olyan munkamódszereket tanulhatnak meg, amelyek lehetővé teszik a szociális intézmények fejlesztését, a veszélyeztetett csoportokkal való foglalkozást,
a szociális projektek kidolgozását és megvalósítását. Ezen kívül felkészülhetnek a szociálpolitika, a szociológia, az egészségpszichoszociológia, a gyermekvédelem, a kábítószerekkel való visszaélés, a deviancia, stb. területén végzett fejlesztő beavatkozásokra és kutatásokra.
Az elméleti oktatást szakmai gyakorlatok, kutatási projektekben való
részvételi lehetőségek egészítik ki, teszik életszerűvé.

20

A szociológia az ember társas életével, a csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel, ezek szerkezetének feltárásával,
az egyén és a társadalom közötti viszonyokkal, a társadalmi
problémák feltárásával és megoldások keresésével foglalkozó elméleti és gyakorlati tudomány, mely képes a társadalom
egészének tendenciáit, mozgásait vizsgálni. Így a szociológus
átlátja a társadalom összességét, ismeri az egyes lakossági
csoportok életét, ért a nemzetiségek közötti kapcsolatokhoz,
ismeretei vannak a nemzetközi migráció kérdésköréről. A hallgatók már a képzés során belekóstolnak a gyakorlati munkába,
szakkollégium segíti őket egyéni tevékenységükben.
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pszichológia és neveléstudományok kar
1989 December 21 sugárút / magyar utca 128. szám, 400604, kolozsvár
tanulmányi épület: sindicatelor/patak utca 7. szám, 400029, kolozsvár
telefon: +40 264-445206; +40 264-597000
fax: +40 264-445206

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• pszichológia intézet
• klinikai pszichológia és pszichoterápia intézet
• alkalmazott pszichológia intézet
• pedagógia és alkalmazott didaktika intézet
• gyógypedagógia intézet

• neveléstudományi intézet
• természettudományok módszertana intézet
• társadalom- és humántudományok
módszertana intézet
• pedagógia és didaktika intézet-német tagozat

A kolozsvári Pszichológiai Tanszék 1919-ben jött létre, a román tannyelvű tudományegyetem létrejöttekor. 1990 után a korábban ideológiai okokból beszüntetett oktatás újra fejlődésnek indult, ma az egyetem egyik legkeresettebb képzési programját nyújtja.
Az Alkalmazott Pszichológia Intézet oktatóinak és hallgatóinak korszerű infrastruktúra áll
rendelkezésére, szaklaboratóriumok és jól felszerelt tanulmányi könyvtár segíti munkájukat.
A pszichológia és gyógypedagógia oktatása a tudományterületek legfrissebb eredményeit integrálja, a főállású oktatók mellett az egyes szakterületek jeles külföldi képviselői is tanítanak a
képzéseken. A hallgatók önálló munkáját tudományos diákkör segíti, kutatásaik eredményeit az
Intézet szaklapjában, a B+ kategóriás, nemzetközileg jegyzett “Erdélyi Pszichológiai Szemlében”
publikálhatják.
A szakgyakorlatot a saját gyakorlóintézet keretén belül, valamint Kolozsvár neves speciális intézményeivel kötött szerződések keretén belül, szupervízió alatt végzik a hallgatók. A karon
az országban elsők között kínálják a pszichológus képzést távoktatás formájában, amely sok
szakember esetében a másod- vagy komplementáris kötelező képesítést valósítja meg a legmódszeresebb szervezési kereteken belül.

A továbbtanulást két magiszteri (Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás, valamint a Komplex szervezetekben alkalmazott pszichológia) program biztosítja.
A Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet a BBTE
Pszichológia és Neveléstudományok Karának keretében
jött létre. Öt helyszínen (Kolozsvár, Székelyudvarhely,
Szatmárnémeti, Marosvásárhely és Kézdivásárhely) vállal széleskörű feladatokat az óvodapedagógus- és tanítóképzésben, az egyetemi tanárképzésben, valamint az
akkreditált pedagógus-továbbképzésben. A Pedagógia
és Alkalmazott Didaktika Intézet tevékenységében megjelenik a neveléstudományok területén az oktatás, a fejlesztés és a kutatás. A pedagógiai tevékenységek elméleti
alapozásával, módszertanával és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeivel foglalkoznak.Feladatuknak tekintik a
nevelés és oktatás általános elméleti, módszertani kérdéseinek oktatását és kutatását, s ezen túlmenően külön
figyelmet fordítanak a pedagógiai tevékenységekhez, a
szakmai kutató és fejlesztő tevékenységekhez szükséges
kompetenciák, valamint a szakmai szocializáció elméleti
alapjainak, fejlesztésének kérdéskörére. Az intézet olyan
pedagógiai stúdiumok és kapcsolódó gyakorlatok kínálatát nyújtja, amelyek hozzájárulnak a szakirányú pedagógiai műveltség alapozásához, valamint a pedagógiai
tevékenységekhez szükséges képességek fejlesztéséhez.
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közgazdaság és gazdálkodástudományi kar
teodor mihali utca 58–60. szám, 400591, kolozsvár
telefon: +40 264-418652, 5888-as mellék
fax: +40 264-412570

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• könyvelés és könyvvizsgálat intézet
• statisztika, jövőkutatás és matematika intézet
• politikai gazdaságtan intézet
• közgazdaság- és gazdálkodástudományi
- magyar intézet
• pénzügy intézet
• gazdasági informatika intézet
• közgazdaság- és gazdálkodástudományi
• üzleti idegen nyelv és
- német intézet
kommunikáció intézet
• üzletigazgatási intézet - sepsiszentgyörgy
• marketing intézet
• jean monnet intézet
• menedzsment intézet

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar a 20002001-es tanévtől kezdődően biztosít magyar nyelvű közgazdász képzést. A KGTK magyar
tagozatának célja az anyanyelvű elit közgazdászképzés biztosítása , amely a globális munkaerőpiacon is versenyképes tudást nyújt hallgatói számára.
A magyar tagozat oktatáskínálata lefedi a vállalati tevékenység főbb területeit: pénzügy, marketing és menedzsment. Az érdeklődőknek három magyar nyelvű közgazdasági mesteri képzést
biztosítanak, valamint a nappali képzés mellett a hallgatók távoktatásos képzést is választhatnak. Az egyetemi kötelező tanterv mellett szakkollégiumi tevékenységek, esettanulmányi versenyek, tudományos diákköri konferenciák, szakmai táborok, diákprogramok, meghívott, neves
hazai és külföldi gyakorló közgazdászok és egyetemi oktatók előadásai színesítik az intézet tevékenységét. Az elmúlt évtized munkájának eredményeit mutatják a diákok elméleti és gyakorlati jellegű, hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló eredményei. Az intézet nemzetközi kapcsolatai lehetőséget biztosítanak hallgatók számára a külföldi közgazdasági egyetemek
oktatási programjain való részvételre.
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politika-, közigazgatás- és
kommunikációtudományi kar
general traian moşoiu / zápolya utca 71. szám, 400132, kolozsvár
telefon: +40 264-431505
fax: +40 264-406054

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• újságírói intézet
• közigazgatás-tudományi intézet
• politikatudományi intézet
• kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet

A BBTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara 1995-ben alakult meg
a korábban a Történelem és Filozófia Karon
működő politológiai és újságírás képzések
összevonásával. 1996-ban a paletta kiegészült a közigazgatási, majd pedig 2002-ben
a kommunikációtudományi képzésekkel.
A politológiai oktatás jelenlegi célja, hogy olyan
szakembereket képezzen, akik megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában
hozzájáruljanak a romániai közélet és politika fejlődéséhez. Sajátos irányultsága ennek a
szaknak, hogy a tanulmányi program a politikaelméleti alapozást kiegészíti az empirikus
politikai elemzésben való jártasság megszerzésével. Az így szerzett ismeretek a sajtóban,
a közigazgatásban és politikai élet szakértői
területein egyaránt nyújtanak elhelyezkedési
lehetőségeket.
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A kommunikáció és közkapcsolatok szak
hallgatói hagyományos és új médiaeszközök
használatát, kommunikációs és reklámkampányok, rendezvények szervezését sajátítják
el, továbbá verbális, vizuális és kultúraközi kommunikációs ismereteket szereznek. A
szakmai gyakorlatok során a hallgatók helyi
és országos rendezvények szervezésébe kapcsolódnak be, kiadványokat szerkesztenek,
webrádiót működtetnek.
A újságírás szak a legrangosabb szakirányú
képzést biztosítja az országban A szak oktatási kínálatában 6 féléves alapképzés, 4 féléves
mesteri képzés és hároméves doktori képzés
szerepel. A végzős hallgatók olyan oklevelet kapnak, amellyel az írott és audiovizuális
média, a kommunikáció és közkapcsolatok
területén helyezkedhetnek el, illetve a BBTE
keretén belül, vagy más hazai és külföldi egyetemen folytathatják tanulmányaikat.
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református tanárképző kar
horea / ferenc józsef út 7. szám, ii. em. 224, 400174, kolozsvár
telefon: +40 264-590723, +40 747-812182
fax: +40 0264-590723

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• református teológia és zenepedagógia intézet

A Református Tanárképző Kar a Babeş-Bolyai Tudományegyetem fiatal kara,
amely 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy a református vallástanárképzés mellett olyan, református teológiai tudással, protestáns egyházi műveltséggel és
biblikus lelkülettel rendelkező erdélyi tanárnemzedéket képezzen, amely meggyőződéssel, hittel és ügyszeretettel vállalja fel a tanári pályán a reformátorok
lelki és szellemi örökségét. Ezt tájainkon még ma is a „templom és iskola” jelszó
hordozza és fejezi ki a legtisztábban és a legszebben. A kar korszerű épülettel,
átlag feletti infrastruktúrával és képzett, összeforrott tanári karral rendelkezik.
A valláspedagógia szakos hallgatók alapos teológiai (szentírásismeret, egyháztörténet, dogmatika, valláspedagógia, keresztyén pszichopedagógia) ismeretek mellett a
hivatásfejlesztési gyakorlatokon általános tanári kompetenciáikat is kifejleszthetik és
elmélyíthetik. A teológia-szociális munka szakosok a valláspedagógiai képzés mellett
a szociális munka szakosok tantárgyait is tanulják, így teljes jogú szociális munkások
is lehetnek. A zenepedagógia szakos hallgatók a zenei ismeretek mellett (zeneelmélet, zenetörténet, összhangzattan, ellenpont) két hangszeren is megtanulnak játszani
(orgona, zongora) és alapos felkészítést nyernek a karvezetés területén.
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római katolikus teológiai kar
iuliu maniu / szentegyház utca 5. szám, 400095, kolozsvár
telefon: +40 264-430688, +40 264-405345
fax: +40 264-590715

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• didaktikai teológia intézet - kolozsvár
• római katolikus pasztorálteológiai intézet - gyulafehérvár

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara 1996ban alakult az egyetem és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött
megállapodás keretében. Amikor a romániai politikai változások tudatosították a hit
által nyújtott távlatok jelentőségét a társadalom számára, lehetővé vált a hitoktatás beindítása az egyetem előtti és egyetemi képzésben. A társadalomban jelentkező
igényekre akart válaszolni az erdélyi római katolikus egyház vezetősége azzal, hogy
újraindította a világiak egyetemi szintű teológiai képzését. Erre adott lehetőséget a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem a maga strukturális gazdagságával és kulturális
sokszínűségével.
A Római Katolikus Teológiai Kar célja olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik
hitoktatóként, szociális munkásként, illetve különböző más egyházi és civil intézményekben szolgálatot teljesítő értelmiségiként választ tudnak adni a mai ember egzisztenciális
kérdéseire, a keresztény értékeket képviselik a társadalomban, és hozzájárulhatnak azok
megvalósításához. A végzettek feladata ugyanakkor, hogy bekapcsolódjanak a helyi egyházi közösségek megújítására irányuló munkába.
2007 óta a papképzést biztosító gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola is
a Római Katolikus Teológia Kar szerves része.
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testnevelés és sport kar
pandurilor utca 7. szám, 400367, kolozsvár
titkársági tel.: +40 264 405300, 5240-es mellék
dékáni hivatal tel.: +40 264 405300, 5244-es mellék
tel.: +40 264 405327

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• elméleti tárgyak és gyógytorna intézet
• egyéni sportok intézet
• sportjátékok intézet

A Testnevelés és Sport Kar 1960-ban alakult meg a Babeș–Bolyai
Tudományegyetemen a Pedagógiai Intézet keretében. 1990-ben
önálló karként indult újra a hét évvel korábban megszüntetett
képzés, majd 1996-ban megkezdődhetett a magyar nyelvű oktatás is a karon, amely országos szinten egyedülálló mind a testnevelés és sport, mind pedig a gyógytorna területén.
A testnevelési és sportszakember képzés az elméleti oktatáson kívül gyakorlati képességeket és azok tanításásnak, továbbadásának
módját is megtanulják. A gyógytorna szak az egészségkárosodás
megelőzésére, a gyógyításra és a rehabilitációra képez szakembereket. A „Iuliu Hațieganu” Sportparkban történő oktatás lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy a különbözőbb nyitott és fedett
sportpályákon edzhessenek, versenyezhessenek.
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színház és televízió kar
m. kogălniceanu / farkas utca 1. szám, 400084, kolozsvár
telefon: +40 264-590066

a karon belül az alábbi intézetek működnek:
• színművészeti intézet
• mozgókép és média intézet
• magyar színházi intézet

A második világháborút követően, 1946-ban indult el a felsőfokú magyar nyelvű
színészképzés Kolozsváron. Néhány évvel később a Magyar Művészeti Intézetet a román
kommunista hatalom feldarabolta, a színművészeti szakot 1954-ben Marosvásárhelyre
költöztette. 1991-ben a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán létrejött a Színházi Tanszék, és
ezen belül 1992-től a kolozsvári magyar nyelvű színházi képzés is újraindult. A tanszék
2005-ben alakult önálló Színház és Televízió Karrá. A képzési paletta 2004-től film, fotó,
média szakkal bővült, 2008-tól pedig e szak már magyar nyelven is működik.
A színészképzés az évek során az ország egyik legfontosabb színházi iskolájává nőtte ki
magát, az itt szerzett oklevelet pedig Európa bármely országában elismerik. Az itt folyó
oktatás egyik erőssége, hogy olyan rangos intézményekkel működik együtt, mint a
Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Román Nemzeti Színház, illetve a Kolozsvári Televízió.
Az egykori hallgatók minden erdélyi magyar hivatásos színházban jelen vannak, azok társulatának megbecsült tagjai, de jónéhány hajdani hallgatónk dolgozik a magyarországi színházi és kulturális életben is. Az itt végzett diákok közöt vannak, akik a legmagasabb szakmai
díjakban részesültek (Uniter-díj, a Filmszemle legjobb alakításának díja), vannak színházi- és
kulturális intézményvezetők, egyetemi oktatók, rádió-, tévé- és lapszerkesztők, kritikusok,
dramaturgok.
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magyar nyelvű képzéseink:
alapképzés

mesterképzés
matematika és informatika kar

Matematika
Informatikai matematika
Informatika

Matematikai didaktika
Számítógépes matematika
Informatikai rendszerek optimalizálása
Vállalati szoftvertervezés és alkalmazásfejlesztés
Interdiszciplináris modellezés

környezettudományi és környezetmérnöki kar
		

Környezettudomány

kémia és vegyészmérnöki kar
Szerves anyagok kémiája és
technológiája, kőolaj- és szénkémia
Kémia

Környezetminőség vegyi ellenőrzése és szennyezésmentesítési technikák
Korszerű technikák a kémiai szintézisben
Élelmiszer feldolgozás és -ellenőrzés

biológia és geológia kar
Biológia
Ökológia és környezetvédelem
Geológia

Biológiai források felhasználása és védelme
Szárazföldi és vízi ökológia
Orvosi biológia

fizika kar
Fizika
Fizika informatika
Mérnöki fizika
Orvosi fizika

Tudományok – interdiszciplináris 			
Tudományok - didaktikai mesteri

földrajz kar
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Turizmusföldrajz
Földrajz
Területfejlesztés

Turizmus és területfejlesztés
Ökoturizmus és fenntartható fejlődés
(Gyergyószentmiklós)

magyar nyelvű képzéseink:
alapképzés

mesterképzés
bölcsészettudományi kar

Magyar nyelv és irodalom (főszak)
Magyar nyelv és irodalom (önálló szak)
Néprajz
Kultúratudomány/Művelődésszervező

Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok
Kultúra és társadalom – hagyomány és modernitás
között

jogtudományi kar
Jog (részben magyar nyelven)

Magánjog az Európai Unióban (magyar nyelvű)

történelem és filozófia kar
Történelem
Művészettörténet
Régészet
Levéltártan
Információtudomány és dokumentációtudomány
Kulturális turizmus
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
Filozófia

A kulturális örökség kutatása és hasznosítása
Jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok
Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok

szociológia és szociálismunkás-képző kar
Szociológia
Humánerőforrás-menedzsment
Antropológia
Szociális munka

Településfejlesztésben alkalmazott szociológia
Közintézmények és nemkormányzati szervezetek
vezetésében alkalmazott szociológia
Mentálhigiéné a szociális szférában
Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén
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magyar nyelvű képzéseink:
alapképzés

mesterképzés

pszichológia és neveléstudományok kar
Pszichológia
Gyógypedagógia
Pedagógia
Óvodapedagógus- és tanítóképző
(Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely,
Szatmárnémeti, Kézdivásárhely)

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás
Komplex szervezetekben alkalmazott pszichológia

közgazdaságtudományi kar
Menedzsment
Marketing
A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások
gazdaságtana (Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár)
Vállalat-gazdaságtan (Sepsiszentgyörgy)
Bank és pénzügy
Gazdasági informatika (távoktatás)

Üzleti menedzsment
Vállalati pénzügyi menedzsment
Marketingstratégiák és politikák

politika-, közigazgatás- és kommunikációtudományi kar
Politikatudományok
Kommunikáció és közkapcsolatok
Újságírás
Közigazgatás (Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy)

Alkalmazott médiatudományok
Kommunikációs készségfejlesztés
Poltikai kommunikáció és marketing

testnevelés és sport kar
Testnevelés és sport
Mozgáskészség és sporttechnika
Kinetoterápia és speciális mozgáskészség
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magyar nyelvű képzéseink:
alapképzés

mesterképzés
református tanárképző kar

Református valláspedagógia
Református teológia – szociális munka
Zenepedagógia

Alkalmazott teológia
Teológia – zene – nevelés

római katolikus teológia kar
Római katolikus valláspedagógia
Római katolikus teológia – szociális munka
Vallástudomány
Római katolikus pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

Pasztorális tanácsadás

színház és televízió kar
Színművészet (színészképzés)
Teatrológia
Filmművészet, fotóművészet és média

Kortárs színház

DOKTORI ISKOLÁK
Matematika és informatika
Fizika
Kémia
Vegyészmérnöki
Integratív biológia
Geológia
Környezettudomány
Földrajz
Történelem, civilizáció, kultúra
Nemzetközi kapcsolatok és biztonsági tanulmányok
Filozófia
Európai paradigma
„Isidor Todoran” Ortodox Teológia

doctorat.ubbcluj.ro/hu

Szociológia
Színház
Pszichodiagnosztika és tudományos
szinten igazolt pszichológiai beavatkozás
Alkalmazott kognitív pszichológia
Nevelés, reflexió, fejlődés
Politika- és kommunikációtudományok
Nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok
Hungarológiai tudományok
Jogtudomány
Közgazdaság- és gazdálkodástudomány
Testnevelés és sport
37
Ökumené

a bbte erdélyben
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kihelyezett
magyar
tagozatok
gyergyószentmiklós
• Turizmusföldrajz

kézdivásárhely

• Óvópedagógus- és tanítóképző szak

marosvásárhely

• Óvópedagógus- és tanítóképző szak

székelyudvarhely

• Óvópedagógus- és tanítóképző szak

szatmárnémeti

• Óvópedagógus- és tanítóképző szak
• Közigazgatás

sepsiszentgyörgy

• Közigazgatás
• Vállalatgazdaságtan
• Kereskedelem-, turizmusés szolgáltatások gazdaságtana
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matematika és informatika
ALGEBRA. CSOPORTOK ÉS ALKALMAZÁSOK
ALKALMAZOTT ANALIZIS KUTATÓKÖZPONT
SOFTWARE MÉRNÖKI KUTATÁSI CSOPORT
1ALKALMAZOTT SZÁMITÓGÉPES INTELLIGENCIA
KOMPLEXITÁS KUTATÓKÖZPONT

földrajz kar
FÖLDRAJZI KOCKÁZATOKAT ÉS VESZÉLYEKET
KUTATÓ KÖZPONT
REGIONÁLIS FÖLDRAJZ KÖZPONT

kémia és vegyészmérnöki kar
ORGANIKUS ALRÉTEGEK BIOTRANSZFORMÁLÁSÁT ÉS
KEMOMETRIAI MINITORIZÁLÁSÁT KUTATÓKÖZPONT
SZÁMITÓGÉPES KÉMIAMÉRNÖKI KUTATÓKÖZPONT
ELEKTROKÉMIAI ÉS NON-KONVENCIONÁLIS
ANYAGOKAT KUTATÓKÖZPONT
ORGANIKUS SZUPRA-MOLEKULÁRIS ÉS ORGANOMETALIKUS KUTATÓKÖZPONT
ALAPVETŐ HETEROKÉMIAI ÉS ALKALMAZOTT
NEM-FÉMES KÉMIA KUTATÓKÖZPONT
KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
GAZDASÁGI ÉS REGIONÁLIS FEJLŐDÉST
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PROMOVÁLÓ KÖZPONT

BBTE a kutatóegyetem • kutatói intézetek
fizika kar
• “IOAN URSU” FIZIKAI INTÉZET

pszichológia és
neveléstiudományok kar
• NEMZETKÖZI COACHING INTÉZET

történelem és filozófia kar
• ALKALMAZOTT FILOZÓFIA KÖZPONT

• NEMZETKÖZI PSZICHOTERÁPIAI ÉS ALKALMAZOTT
EGÉSZSÉG-PSZICHOLÓGIA INTÉZET
• KOGNITIV NEURO-TUDOMÁNYOK LABOR 		

• RÓMAI TANULMÁNYOK KÖZPONT
• MAGYAR TÖRTÉNETI INTÉZET KUTATÓKÖZPONTJA 		
• EGYHÁZTÖRTÉNETI INTÉZET 		

biológia és geológia kar

• ORÁLIS TÖRTÉNELEM INTÉZET 		

• INTEGRÁLT GEOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT

• KÖZÉP-EURÓPAI TANULMÁNYOK INTÉZETE

• NÖVÉNYTAN MÉRNÖKI KUTATÓCSOPORT

• KLASSZIKUS TANULMÁNYOK INTÉZETE

• ELEKTRONMIKROSZKÓP KÖZPONT

• TÖRTÉNETI ANTROPOLÓGIAI SZEMINÁRIUM

bölcsészettudományi kar
• KORTÁRS BRIT REGÉNY KUTATÓKÖZPONT

környezettudományi és
környezetmérnöki kar
• KATASZTRÓFA-MENEDZSMENT KÖZPONT

• IRODALOM-KUTATÁSI ÉS ENCIKLOPÉDIKUS KÖZPONT
• KÖNYV- ÉS SZÖVEG KUTATÓKÖZPONT
• “ALPHA” MODERN NYELVEK KÖZPONT
• ROMÁN NYELVEK ÉS DISZKURZUSELEMZÉS KÖZPONT

szociológia és szociális
munkás képző kar

• KORTÁRS FRANCIA REGÉNY KÖZPONT

• POPULÁCIÓ TANULMÁNYOZÁSI KÖZPONT

• FRANCIANYELVŰ BELGA IRODALOMTUDOMÁNY KÖZPONT

• SZOCIÁLIS ÉS NEVELÉSI PROFILFELMÉRŐ

• INTERKULTURÁLIS KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI
IRODALMAKAT KUTATÓ KÖZPONT 		
• NYELV KUTATÓKÖZPONT 		
• PRAGMATIKUS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÓKÖZPONT

KÖZPONT
• CSALÁDI ÉS TÁRSADALMI ERŐSZAK-PREVENCIÓS
KÖZPONT
• ÖSSZEHASONLITÓ ELVÁNDORLÁS KUTATÓKÖZPONT
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politika-, közigazgatás és
kommunikációtudományok kar
• POLITIKAI ELEMZÉSI KÖZPONT 		
• KÖZIGAZGATÁSI KUTATÓKÖZPONT 		
• KÖZEGÉSZSÉG- ÉS EGÉSZSÉG-POLITIKA KUTATÁSI KÖZPONT
• DEMOKRÁCIA-KUTATÁSI KÖZPONT

európai tanulmányok kar
• EURÓPA-KUTATÁSI KÖZPONT KOMPLEXiTÁS KUTATÓKÖZPONT

színház és televízió kar
• „VLAD MUGUR” MÉDIA-KUTATÁSI ÉS KREÁCIÓS KÖZPONT

testnevelés és sport kar
• TESTNEVELÉS ÉS SPORT INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONT

ortodox teológia kar
• „IOAN LUPAȘ” KUTATÓINTÉZET		
• BIO-ETIKAI KÖZPONT

református tanárképző kar
• ZENEI KUTATÁSI, FORMÁLÁSI ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONT

önálló kutatóközpontok
• BIO-NANO-TUDOMÁNYOK KUTATÓKÖZPONT
• TECHNOLÓGIAI INTÉZET 		

42

• „RALUCA RIPAN” KÉMIAI KUTATÓINTÉZET
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Tehetséggondozás
A KOLOZSVÁRI MAGYAR EGYETEMI INTÉZET /KMEI/A BBTE HÁTTÉRINTÉZMÉNYE:
• Egyéni, csoportos kutatások ösztönzése;
• Tanár-diák, diák-diák tevékenységek beindítása;
• A szakmai életbe való bekapcsolódás elősegítése, hogy ezáltal megnyíljanak
a tudományos-oktatási világ kapui a tehetséges hallgatók előtt.
BBTE Szakkollégium:
• Egy újonnan induló kezdeményezés, amelynek célja, hogy a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanuló,
kiváló teljesítményű hallgatók számára kollégiumi helyet biztosítson, illetve interdiszciplináris képzést
nyújtson.
• Célja és rendeltetése, hogy a legkiválóbb hallgatók szakmai fejlődésében segítséget nyújtson,
hozzásegítse a tagokat a korszerű és magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez,
és ezzel egyidejűleg pozitív közösségi élményekkel gazdagítsa tagjainak életét, valamint anyagi és
szellemi támogatásban részesítse a hallgatókat.
Ösztöndíjak
• Állami ösztöndíjak
• Magánösztöndíjak
• Erasmus
• Ceepus
• Magyarországi részképzések
Konferenciák
• Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK)
• Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)
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pezsgő
diákélet

ahol a sokszínűség találkozik

46

kolozsvári
magyar
diákszövetség
[kmdsz]
diáknapok
gólyatáborok
karrieriroda

több nyelven is
tanulhatsz:
magyar
román
angol
német
francia
több országból érkeznek
ide hallgatók, így a diákság:
sokszínű
soknyelvű
több kultúrát képvisel
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egyeÁLLATTANI MÚZEUM
mikó/clinicilor u. 5-7. sz.
ÁSVÁNYTANI MÚZEUM
farkas/kogălniceanu u. 1. sz.
BOTANIKAI MÚZEUM
majális/republicii u. 42. sz.
EGYETEMI MÚZEUM
farkas/kogălniceanu u. 4. sz.
EGYETEMI CSILLAGDA
mikó/clinicilor u. 5-7. sz.
ŐSLÉNYTANI és RÉTEGTANI MÚZEUM
farkas/kogălniceanu u. 1. sz.
VIVÁRIUM
mikó/clinicilor u. 5-7. sz.
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elektronikus

könyvek és folyóiratok

nemzetközi

periodika-adatbázisok

4 millió
kötet
32
intézeti és

tanszéki könyvtár

KÖNYVTÁRAK
és LEVÉLTÁRAK

külföldi kulturális központok

Nemzetközi Kapcsolatok Központja | Camŏes I. P. – Portugál Nyelvi Központ
“Casa do Brasil“ Brazil Kulturális Központ | Koreai Kulturális Központ
Német Kulturális Intézet | Olasz Kulturális Központ Orosz Kulturális Központ
|
Lengyel Kulturális Intézet | Kanadai Tanulmányi Központ | Konfuciusz Intézet
Francia Kulturális Intézet | Francia Nyelvű Belga Irodalmi Tanulmányi Központ
„Dr. Moshe Carmilly” Judaisztikai és Zsidó Történelmi Intézet | Turkológiai és Közép-Ázsiai Tanulmányi Intézet

a

campus

a

bbte

rendelkezik

legszélesebb

b e n t l a k á s - h á l ó z a t t a l

kőkert (haşdeu)
utcai komplexum
13 épület áll a hallgatók rendelkezésére és komfortfozatonként eltérő
körülményeket kínál.

economica
bentlakások
kedvezményes szálláslehetőség

sport xxi
bentlakás

+ egyetemi
étkezdék

universitas
juventus
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sport
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kikapcsolódás
sport
a tanulás és egyéb tevékenységek
mellett rengeteg sportolási
lehetőséget áll a diákok
rendelkezésére.
a bbte-s diákigazolvánnyal
kedvezményesen látogatható az
egyetemi sportpark, ahol

• két fedett sportterem,
• uszoda,
• futballpályák,
• atlétikapályák,
• teniszpályák

AZ EGYETEM FENNTARTÁSÁBAN
LEVŐ RENDEZVÉNYKÖZPONTOK:

• ÁROKALJA
• JÓSIKAFALVA
• NAGYBÁR

közül választhatnak a
sportolni vágyók.
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kiadja a babeș-bolyai tudományegyetem magyar tagozata.
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