A Babeș–Bolyai Tudományegyetem szakkínálata

FELVÉTELI

2021
Meﬆerképzés

BBTE,
egy életre
szóló
választás!

Ez a felvételi tájékoztató a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
képzési kínálatát mutatja be mindazok számára, akik alapképzésre
szeretnének felvételizni 2021-ben. A felvételivel kapcsolatos információk
az egyetem honlapján is megtekinthetőek. A főoldal elérhetősége:
h�p://ubbcluj.ro/hu. Kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapon tekintsék
meg az egyetem általános felvételi tájékoztatóját, majd nézzék meg a
kiválaszto� szakokról szóló tudnivalókat az egyetem főoldaláról nyíló kari
honlapokon is. Elérési útvonal: főmenü Szerkezet, majd Karok. A
szakirodalomra, a felvételi kritériumokra és a helyek elosztására vonatkozó
részletes tudnivalókat a karok honlapján lehet megtekinteni. A legtöbb
karon a felvételi időszakában, de azon kívül is, vannak olyan személyek,
�tkárok vagy oktatók, akik telefonon vagy személyesen, magyar nyelven is
tájékoztatják az érdeklődőket. A beiskolázási számokat – az államilag
támogato�, azaz tandíjmentes, illetve az államilag nem támogato�, azaz
tandíjas helyekre vonatkozóan – minisztériumi rendele�el rögzí�k, és
ezeket a számokat a szakminisztérium és az egyetem teszi közzé jelen
felvételi tájékoztató összeállítását követően. A Tanügyminisztérium által
kidolgozo� újabb szabályozások esetében a felvételi tájékoztatóban utólagos módosítások történhetnek, és a kiado� felvételi kínálat az újabb
szakok akkreditációja révén is módosulhat, de ezeket az információkat a
legrövidebb időn belül közzétesszük valamennyi kommunikációs
csatornán. A friss információk közzététele az egyes karok Felvételi
Bizo�ságainak, az egyetem Kommunikációs és PR Irodájának, valamint az
állandó iratkozási irodáknak a hatáskörébe tartozik.

Kiadja a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala
Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1.,
Kolozsvár, 400084
Telefon: 0264-405300
Fax: 0264-591.906
E-mail: iulia.grecu@ubbcluj.ro
Honlap: h�p://www.ubbcluj.ro/hu
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FELVÉTELI NAPTÁR

MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR

Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-405.327
E-mail: master@cs.ubbcluj.ro

Július
16-21. A jelentkezők beiratkozása
22.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának kifüggesztése és a fellebbezések
benyújtása
23.
A magiszteri felvételi próbák: (szakvizsga és idegennyelv-vizsga)
23.
Az eredmények kifüggesztése
23-24. A fellebbezések benyújtása
24.
A fellebbezések megoldása
24.
Az I. forduló eredményeinek kifüggesztése
24-26. Az I. fordulóban megszerze� helyek visszaigazolása
26.
Az eredmények kifüggesztése az I. visszaigazolási forduló után
26-27. A II. fordulóban megszerze� helyek visszaigazolása
28.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Szeptember
A Matema�ka és Informa�ka
Kar csak abban az esetben
szervez őszi felvételit, ha
betöltetlen helyek maradnak
a júliusi felvételi után.

Matema�ka szakterület
1 Korszerű matema�ka szak (angol nyelven) – nappali
2 Számítógépes matema�ka szak (magyar nyelven) – nappali
3 Korszerű módszerek a matema�katanításban szak (román nyelven) – nappali
4 Korszerű módszerek a matema�katanításban szak (magyar nyelven) – nappali
Informa�ka szakterület
5 Adatbázisok szak (román nyelven) – nappali
6 Oszto� rendszerek az interneten szak (román nyelven) – nappali
7 Adatelemzés és modellezés szak (magyar nyelven) – nappali
8 Vállala� szo�vertervezés és alkalmazásfejlesztés szak (magyar nyelven) – nappali
9 Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése szak (angol nyelven) – nappali
10 So�ware Engineering szak (angol nyelven) – nappali
11 Számítógépes intelligencia alkalmazása szak (angol nyelven) – nappali
12 Korszerű módszerek az informa�katanításban szak (román nyelven) – nappali
13 Korszerű módszerek az informa�katanításban szak (magyar nyelven) – nappali
14 Korszerű informa�kai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés szak (német és angol nyelven) –
nappali
Neveléstudományok szakterület
15. Informa�kai didak�kai mesteri szak (román nyelven) – nappali
16. Informa�kai didak�kai mesteri szak (magyar nyelven) – nappali
17. Matema�kai didak�kai mesteri szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK (MINDEN SZAK)

A tudományterületről vagy a rokon tudományterületekről érkező jelentkezők esetében:
- az alapképzés tanulmányi átlaga: a végső felvételi jegy 75%-át képezi
- a záróvizsgán szerze� jegyek átlaga: a végső felvételi jegy 25%-át képezi
- a többi jelentkező esetében: a felvételi átlagjegyet a szakvizsgán* szerze� jegy képezi.
*További részletek a kari honlapon.
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FELVÉTELI NAPTÁR

FIZIKA KAR

Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1.
Kolozsvár,
Telefon: 0264–405300, 5176–os mellék
E-mail: secretariat@phys.ubbcluj.ro

Július

Szeptember

12-19. A jelentkezők beiratkozása
20.
Felvételi interjú/jelentés kiértékelése/felvételi
mo�vációs levél. Az eredmények kifüggesztése
20-21. A fellebbezések benyújtása
21.
A fellebbezések eredményének kifüggesztése
22-28. A helyek visszaigazolása és a visszaigazolás
után megmaradt helyek újraosztása
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8.
9.

A jelentkezők beiratkozása
Felvételi interjú/jelentés kiértékelése/felvételi
mo�vációs levél. Az eredmények kifüggesztése
9-10. A fellebbezések benyújtása
10.
A fellebbezések utáni eredmények
kifüggesztése
11-14. A helyek visszaigazolása és a visszaigazolás
után megmaradt helyek újraosztása
15.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Fizika szakterület
1 Szilárdtes�izika szak (angol nyelven) – nappali
2 Számítógépes ﬁzika szak (angol nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

– interjú a tanulmányi program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
– a záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

3 Bioﬁzika és orvosi ﬁzika szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

– interjú a tanulmányi program nyelvén – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
– a záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 40%-át képezi

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK JÁRVÁNYHELYZET ESETÉN

1 Szilárdtes�izika szak (angol nyelven) – nappali
– mo�vációs levél – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
– a záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
2 Számítógépes ﬁzika szak (angol nyelven) – nappali
– beszámoló – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
– a záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
3 Bioﬁzika és orvosi ﬁzika szak (román nyelven) – nappali
– interjú a tanulmányi program nyelvén – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
– a záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 40%-át képezi
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FELVÉTELI NAPTÁR

KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

Július

Szeptember

12-21. A jelentkezők beiratkozása
22.
Felvételi interjú. Az eredmények
kifüggesztése
22-23. A fellebbezések benyújtása és megoldása
23.
A fellebbezések eredményének kifüggesztése
23-24. A helyek visszaigazolása – I. forduló
és 26.
26.
Az eredmények kifüggesztése az első
visszaigazolást követően
27-28. A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása a várólistán lévő jelentkezők
közö�
28.
Az eredmények kifüggesztése a második
visszaigazolást követően
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

6-8.
9.
9-10.
10.
11-13.
13.
14.
15.
15.

h�p:/chem.ubbcluj.ro/admitere
Arany János utca 11.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264–591.998,
Fax: 0264–590.818
E-mail: admitere@chem.ubbcluj.ro

A jelentkezők beiratkozása
Felvételi interjú, az eredmények kifüggesztése
A fellebbezések benyújtása és megoldása
A fellebbezések eredményének kifüggesztése
A helyek visszaigazolása – I. forduló
Az eredmények kifüggesztése az I.
visszaigazolási fordulót követően
A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása a várólistán lévő jelentkezők közö�
Az eredmények kifüggesztése a második
visszaigazolást követően
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Vegyészmérnöki szakterület
1 Anyagmérnöki és környezetvédelem szak (román nyelven) – nappali
2 Szerves és biokémiai folyamatok mérnöki szak (román nyelven) – nappali
3 Korszerű folyamatkémia szak (angol nyelven) – nappali
4 Élelmiszer-feldolgozás és -ellenőrzés szak (interdiszciplináris: kémia szakirány), (román nyelven) – nappali
5 Nano- és bioanyagok mérnökkémia szak (magyar nyelven) – nappali
Kémia szakterület
6 Korszerű kémia szak (román nyelven) – nappali
7 Molekuláris modellezés a kémiában és biokémiában szak (angol nyelven) – nappali
8 Klinikai kémia szak (román nyelven) – nappali
9 Bűnügyi kémia szak (román nyelven) – nappali
10 Korszerű eljárások a kémiai szintézisben szak (magyar nyelven) – nappali
Neveléstudományok szakterület
11 Kémiai didak�kai mesteri szak (magyar és román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK (MINDEN SZAK) ESETÉBEN

- interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- a záróvizsgán/diplomavizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
Valamennyi magiszteri képzési program esetében szükséges felmutatni egy nyelvvizsga-oklevelet, amely egy
nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét igazolja.
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FELVÉTELI NAPTÁR

BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR

Szeptember

Július
12-16.
19-20.
21.
22-23.
és 26.
26.

Republicii (Gh. Bilașcu/Majális) utca 44.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-431.858
E-mail: carmen.bochis@ubbcluj.ro

A jelentkezők beiratkozása
Interjú
A felvételi vizsga eredményeinek közzététele
A helyek visszaigazolása

A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása a várólistán lévő jelentkezők
közö�
27-28. A helyek visszaigazolása az újraelosztás után
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
29.
kifüggesztése

6-7.
8.
9.
10. és 13.
13.
14-15.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Interjú
A felvételi vizsga eredményeinek közzététele
A helyek visszaigazolása
A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása a várólistán lévő jelentkezők
közö�
A helyek visszaigazolása az újraelosztás után
A magiszteri felvételi végleges
eredményeinek kifüggesztése

Biológia szakterület
1 Molekuláris biotechnológia szak (román nyelven) – nappali
2 Rendszerökológia és konzervációbiológia szak (természetvédelmi biológia) (román nyelven) – nappali
3 Szárazföldi és vízi ökológia szak (magyar nyelven) – nappali
4 Orvosi biológia szak (magyar és román nyelven) – nappali
Geológia szakterület
5 Alkalmazo� geológia szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

Biológia szakterület
6 Táplálkozástudományok szak (román nyelven) – csökkente� látogatású képzés
7 Biomedikális laborok minőségmenedzsmentje szak (román nyelven) – csökkente� látogatású képzés

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi
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FELVÉTELI NAPTÁR

FÖLDRAJZ KAR

Szeptember

Július
12-19.
20.
22.
23-26.
27.
28.
29.

Clinicilor (Mikó) utca 5–7.,
Kolozsvár
Telefon: 0264–431865
E–mail: admit.geo@ubbcluj.ro

A jelentkezők beiratkozása
Interjú
Az előzetes eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása és az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása az újraelosztás után
A magiszteri felvételi végleges
eredményeinek kifüggesztése

6-7.
8.
9.
10-12.
13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Interjú
Az előzetes eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása és az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása az újraelosztás után
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Földrajz szakterület
1 Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés szak (román nyelven) – nappali és csökkente� látogatású képzés
2 Geoma�ka szak (román nyelven) – nappali
3 Régiótervezés és régiófejlesztés szak (román nyelven) – nappali
4 Források és kockázatok hidro-atmoszférikus környezetben szak (román nyelven) – nappali
5 Turizmus és terüle�ejlesztés szak (magyar nyelven) – nappali
6 Ökoturizmus és fenntartható fejlődés szak, Gyergyószentmiklós (magyar nyelven) – nappali
7 Spor�urizmus és szórakoztatás az ökoturizmus perspek�vájából szak, Beszterce (interdiszciplináris:
testnevelés- és spor�udomány szakirány), (román nyelven) – nappali
8 Turizmus és területrendezés szak, Máramarossziget (román nyelven) – nappali
9 Térelemzés és területrendezés/Spa�al Analysis and Territorial Organiza�on szak (angol nyelven) - nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
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FELVÉTELI NAPTÁR

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS
KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

Fântânele (Etelközi) utca 30.,
Kolozsvár
Telefon: 0264-307.030
E-mail: enviro@ubbcluj.ro

Július

Szeptember

12-17.
19.
20.
20-24.

6-8.
A jelentkezők beiratkozása
9.
Interjú. Az interjú eredményének közzététele
10.
Az eredmények közzététele
10. és 13. A megszerze� helyek visszaigazolása
13.
A visszaigazolás utáni eredmények közzététele,
a helyek újraosztása a várólistán lévő
jelentkezők közö�
14.
A megszerze� helyek visszaigazolása az újraosztást követően
15.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

A jelentkezők beiratkozása
Interjú, az interjú eredményének közzététele
A végleges eredmények közzététele
A helyek visszaigazolása a bejuto� jelentkezők esetén
26.
Az eredmények közlése a helyek
visszaigazolása után. A helyek újraosztása
27-28. A megszerze� tandíjmentes helyek
visszaigazolása az újraosztást követően.
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Környeze�udományok szakterület
1 Környeze�rányítás és környezetvédelem szak (román nyelven) – nappali és csökkente� látogatású képzés
2 Kockázatértékelés és környezetbiztonság szak (román nyelven) – nappali és csökkente� látogatású képzés
Környezetmérnöki szakterület
3 Hulladékértékesítés mérnöki szak (román nyelven) – nappali
4 Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment/Sustainable Development and Environmental
Management szak (angol nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Interjú a képzési program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
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FELVÉTELI NAPTÁR

JOGTUDOMÁNYI KAR

Július
A kar szeptemberben szervez
felvételit.

Avram Iancu (Petőﬁ) utca 11.,
Kolozsvár
Telefon: 0264-450.443
admitere@law.ubbcluj.ro

Szeptember
6-8.
9.
11.
11-12.
13.
13-15.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Írásbeli próba/interjú
Az eredmények kifüggesztése
A fellebbezések benyújtása
A fellebbezések megoldása
A helyek visszaigazolása és újraosztása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Jog szakterület
1 Büntetőjog-tudomány és kriminalisz�ka szak – 2 félév (román nyelven) – nappali
2 Magánjogi intézmények szak – 2 félév (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Írásbeli vizsga román nyelven a kifüggeszte� tema�ka alapján, valamennyi szak esetében

3 Európai és román üzle� jog szak – 2 félév (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A jelentkezők által benyújto� dosszié (50%)
- Interjú (50%)

4 Összehasonlító magánjog/Droit privé comparé szak – 2 félév (francia nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

CV és szándéknyilatkozat leadása, valamint egy interjú francia nyelven (kötelező nyelvvizsga, amelyet a Megfelelt/Nem
felelt meg minősítéssel értékelnek)

5 Magánjog az Európai Unióban szak – 2 félév (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

CV és szándéknyilatkozat leadása, valamint egy interjú magyar nyelven, a megado� tema�ka alapján

6 Nemzetközi és összehasonlító üzle� jog/Interna�onal and compara�ve business law szak 2 félév (angol
nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Angol nyelvű interjú és a jelentkezési dosszié kiértékelése
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h�ps://le�.ubbcluj.ro/

FELVÉTELI NAPTÁR

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Szeptember

Július
12-18.
21.
21-22.
23.
24-26.
29.

Horea út 31.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-532.238
le�@le�.ubbcluj.ro

A jelentkezők beiratkozása
Az eredmények kifüggesztése
A fellebbezések benyújtása
Az előzetes eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8.
10.
10-11.
11.
12-13.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Az eredmények kifüggesztése
A fellebbezések benyújtása
Az előzetes eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Filológia szakterület
1 Román irodalmi tanulmányok szak (román nyelven) – nappali
2 Képtörténet – eszmetörténet szak (román nyelven) – nappali
3 Román nyelv római kontextusban szak (román nyelven) – nappali
4 Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok szak (magyar nyelven) – nappali
5 A nyelvészet aktuális irányzatai szak (angol és francia nyelven) – nappali
6 Brit kulturális tanulmányok szak (angol nyelven) – nappali
7 Irodalom és civilizáció – interkulturális párbeszéd frankofón környezetben szak (francia nyelven) – nappali
8 Ír tanulmányok szak (angol nyelven) – nappali
9 Germanisz�ka európai kontextusban szak (német nyelv) – nappali
10 Többnyelvű és mul�kulturális kommunikáció szak (olasz, francia, spanyol és román nyelven) – nappali
11 Fordítás-terminológiai tanulmányok európai mesteri szak (román, angol, francia, német, olasz és
spanyol nyelven) – nappali
12 Konferencia-tolmácsolás európai mesteri szak (román, angol, francia, német, olasz és spanyol
nyelven) – nappali
Kultúratudományok szakterület
13 Kultúra és társadalom – hagyomány és modernitás közö� szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

A felvételi vizsgán megszerze� jegy.

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK JÁRVÁNYHELYZET ESETÉN

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga (a végső felvételi jegy 1/3-át képezi)
- Az egyetemi tanulmányi évek átlaga (a végső felvételi jegy 1/3-át képezi)
- A kutatási projektre kapo� jegy (a végső felvételi jegy 1/3-át képezi) – írásban (a beiratkozási iratcsomóban kell
elhelyezni)
A Konferencia-tolmácsolás európai mesteri szak esetén és a Fordítás-terminológiai tanulmányok európai mesteri szak
esetén – Kutatási projekt és mo�vációs levél

h�p://hiphi.ubbcluj.ro/

FELVÉTELI NAPTÁR

TÖRTÉNELEM ÉS FILOZÓFIA KAR

Július

12-18. A jelentkezők beiratkozása
20-21. Felvételi próbák, előzetes eredmények
közzététele
22-25. A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
27.
kifüggesztése

Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1.,
Kolozsvár
Tel. 0264-405.300, 5275-ös mellék
0756-017.552
E-mail: hiphi@ubbcluj.ro

Szeptember
6-8.
9-10.
11-13.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Felvételi próbák, előzetes eredmények
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Történelem szakterület
1 Archeológia és klasszikus tanulmányok szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajá�tásának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot,
valamint az eljárás erede�ségét hivato� felmérni – a végső felvételi jegy 75%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi

2 Társadalom, művészet és iden�tások Közép-Európában. A középkortól a modernitásig szak (román
nyelven) – nappali
3 A modern kor története és szociálantropológiája szak (román nyelven) – nappali
4 Délkelet-Európa története szak (román nyelven) – nappali
5 Történelem, emlékezet és szóbeliség a 20. században szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajá�tásának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot,
valamint az eljárás erede�ségét hivato� felmérni – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

6 A kulturális örökség kutatása és hasznosítása szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajá�tásának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot,
valamint az eljárás erede�ségét hivato� felmérni – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

Kommunikációtudományok szakterület
7 Információtudomány és dokumentációtudomány szak (román nyelven) – nappali
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület
8 Jelenkortörténet és nemzetközi kapcsolatok szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajá�tásának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot,
valamint az eljárás erede�ségét hivato� felmérni – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

9 Vezetés és kommunikáció a nemzetközi kapcsolatokban szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Érvelésen alapuló por�ólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy
CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
A kiértékelés során bejuto� hallgatók rangsorolásának kritériumai:
A záróvizsga átlaga – 75%
Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 25%

13

14
10 Európai közpoli�kák és közprogramok kiértékelése szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Érvelésen alapuló por�ólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy
CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
A kiértékelés során bejuto� hallgatók rangsorolásának kritériumai:
A záróvizsga átlaga – 50%
Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 50%

Poli�katudományok szakterület
11 Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban szak (román nyelven) – nappali és csökkente�
látogatású képzés

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Érvelésen alapuló por�ólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy
CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
A kiértékelés során bejuto� hallgatók rangsorolásának kritériumai:
A záróvizsga átlaga – 75%
Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 25%

12. Biztonság, szerveze� intelligencia és versenyképesség szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Érvelésen alapuló por�ólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy
CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
A kiértékelés során bejuto� hallgatók rangsorolásának kritériumai:
A záróvizsga átlaga – 50%
Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 50%

Filozóﬁa szakterület
13 An�k és középkori ﬁlozóﬁa szak (román nyelven) – nappali
14 Filozóﬁa, kultúra és kommunikáció szak (román nyelven) – nappali
Kultúratudományok szakterület
15 Judaisz�kai tanulmányok szak (román nyelven) – nappali
16 Kulturális örökség és kulturális turizmus szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajá�tásának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot,
valamint az eljárás erede�ségét hivato� felmérni – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

Filozóﬁa szakterület
17 Kri�kai elmélet és mul�kulturális tanulmányok szak (magyar nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajá�tásának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot,
valamint az eljárás erede�ségét hivato� felmérni – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

15
16
Neveléstudományok szakterület
18 Történelem didak�kai mesteri szak (román nyelven) – nappali
19 Történelem didak�kai mesteri szak (magyar nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Felvételi próba: mo�vációs levél, amely a jelölt oktatói pályaválasztását indokolja, amelyet Megfelelt/Nem felelt
meg minősítéssel értékelnek
- A helyek elosztásának szempontja a bejuto� jelentkezők közö�:
- a záróvizsga átlaga – 100%

h�ps://socasis.ubbcluj.ro/

FELVÉTELI NAPTÁR

SZOCIOLÓGIA ÉS
SZOCIÁLISMUNKÁS-KÉPZŐ KAR

Március 1.
– Július
16.
12-16.
16-19.
21.
21-24.

1989 December 21. sugárút, 128–130.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-424.674
Fax: 0264-424.674
E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Szeptember

Július
A jelentkezők előiratkozása
A jelentkezők beiratkozása
A dossziék/projektek kiértékelése
Az eredmények közzététele a felvételi első
szakaszát követően
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

6-8.
9.
10.
10-13.
15.

A jelentkezők beiratkozása
A dossziék/projektek kiértékelése
Az eredmények közzététele
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Szociológia szakterület
1 Korszerű szociológiai kutatások szak (román nyelven) – nappali
2 Kommunikáció, társadalom és tömegkommunikáció szak (román nyelven) – nappali
3 Alkalmazo� antropológia szak (román nyelven) – nappali
4 Humánerőforrás stratégiai menedzsmentje szak (román nyelven) – nappali
5 Településfejlesztésben alkalmazo� szociológia szak (magyar nyelven) – nappali
6 Komplex adatok elemzése szak (román nyelven) – nappali
7 Humánerőforrás-menedzsment és szerveze� szociológia (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

1. A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
2. Kutatási terv vagy a szakdolgozat szintézise
3. Mo�vációs levél – a végső felvételi jegy 40%-át képezi

Szociális munka szakterület
8 Gyermekjogvédelem európai mesteri szak (román nyelven) – nappali
9 Szociális munka és szociális gazdaság szak (román nyelven) – nappali
10 Szociális munka és szociális gazdaság szak (román nyelven) – csökkente� látogatás
11 Szociális szolgáltatások menedzsmentje szak (román és angol nyelven) – nappali
12 Szociális munka az igazságügy területén. Bizonyítás és közve�tés szak – (román nyelven) – nappali
13 Szociális szolgáltatások menedzsmentje szak, Resicabánya (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

1. A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
2. Interjú a CV és a mo�vációs levél alapján – a végső felvételi jegy 40%-át képezi

14 Mentálhigiéné a szociális szférában szak (magyar nyelven) – nappali
15 Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén szak – (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

1. A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
2. Mo�vációs levél és CV – a végső felvételi jegy 40%-át képezi

16

17

h�ps://psiedu.ubbcluj.ro/
Sindicatelor (Patak) utca 7.
Kolozsvár,
Telefon: 0264–445206 (magyar tagozat)
0264–405337 (román tagozat)
0264–590567 (pszichológia – csökk. lát.)
E-mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro

FELVÉTELI NAPTÁR

PSZICHOLÓGIA ÉS
NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR
Július

Szeptember

12-17. A jelentkezők beiratkozása
19.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése és az adatok rögzítésével
kapcsolatos fellebbezések benyújtása
20-21. Felvételi vizsgák
22.
A felvételi eredmények kifüggesztése, a
helyek visszaigazolása és az újraosztási
kérvények leadása
23-25. A helyek visszaigazolása, az újraosztási
kérvények leadása
26.
Az eredmények kifüggesztése az újraosztás
után, a helyek visszaigazolása
27.
A helyek visszaigazolása az újraosztást
követően
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

6-7.
8.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo�ak névsorának kifüggesztése, az
adatok rögzítésére vonatkozó fellebbezések
benyújtása
Felvételi vizsga
9.
Az eredmények kifüggesztése. A helyek
10.
visszaigazolása, kérvények leadása a
megmaradt helyek újraosztására
11-12. A helyek visszaigazolása, kérvények leadása a
megmaradt helyek újraosztására
Az eredmények kifüggesztése az újraosztást
13.
követően. A helyek visszaigazolása az újraosztást követően
A helyek visszaigazolása az újraosztást
14.
követően
A magiszteri felvételi végleges
15.
eredményeinek kifüggesztése

Pszichológia szakterület
1 Klinikai pszichológia, pszichológiai tanácsadás és pszichoterápia szak (román nyelven) – nappali
2 A magatartáskontroll pszichológiai technikái és az emberi potenciál fejlesztése szak (román nyelven) –
nappali
3 Klinikai és közegészségügyi pszichológia szak (román nyelven) – nappali
4 A humánerőforrás pszichológiája és szerveze� egészségügy szak (román nyelven) – nappali
5 Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás az emberi fejlődésben szak (román nyelven) – nappali
6 Jogpszichológia szak (román nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 20%-át képezi
- Interjú egy referátum alapján, amelyet a jelentkezők a magiszteri program szempontjából releváns tema�kából
dolgoztak ki – a végső felvételi jegy 80%-át képezi

7 Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Az egyetemi alapképzési tanulmányok átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

Neveléstudományok szakterület
8 Iskolai tanácsadás és pszichopedagógia szak (román nyelven) – nappali és csökkente� látogatású képzés
9 Oktatástechnológiai tervezés szak (román nyelven) – nappali
10 Beszédterápia és nevelési audiológia szak (román nyelven) – nappali

18
11 Menedzsment, tanácsadás és pszichopedagógiai tanácsadás az inkluzív intézményekben szak (román
nyelven) – nappali
12 A német nyelv és irodalom módszertana, valamint a közép- és délkelet-európai német kultúra és
civilizáció szak (német nyelven) – nappali
13 Tantervmenedzsment szak (román nyelven) – nappali és csökkente� látogatás
14 Alterna�v módszerek az óvodában és az elemi osztályokban szak (magyar nyelven) – nappali
15 Hatékony tanulási stratégiák szak (Székelyudvarhely, magyar nyelven) – nappali
16 Oktatásmenedzsment szak (román nyelven) – nappali
17 Oktatásmenedzsment szak, Resicabánya (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Az egyetemi alapképzési tanulmányok átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

20

FELVÉTELI NAPTÁR

KÖZGAZDASÁG- ÉS
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

h�ps://econ.ubbcluj.ro/
h�p://econ.ubbcluj.ro/admitere/admitere-masterat.php
Teodor Mihali utca 58–60.,
Kolozsvár
Telefon: 0264-418.655
E-mail: admitere@econ.ubbcluj.ro

Július

Szeptember

12-15
15.

6-7.
7.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
15.
A felvételi vizsga időpontjának közzététele
16.
Észrevételek, megjegyzések fogadása és
rögzítése
16.
Felvételi próba
16.
Az adatok feldolgozása és a felvételi
eredmények közzététele
19.
A felvételi próbával kapcsolatos fellebbezések
rögzítése és megoldása
19.
Az adatok feldolgozása és az eredmények
közzététele, a helyek elosztását követően
20-23. A helyek visszaigazolása
24.
A visszaigazolás után megmaradt helyek
újraosztása és az eredmények kifüggesztése
26-27. A helyek visszaigazolása az újraosztást
követően
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
A felvételi vizsga időpontjának közzététele
7.
Észrevételek, megjegyzések fogadása és
8.
rögzítése
Felvételi vizsga
8.
Az adatok feldolgozása és a felvételi
8.
eredmények közzététele
A felvételi próbával kapcsolatos fellebbezések
9.
rögzítése és megoldása. Az adatok feldolgozása
és az eredmények közzététele a helyek
elosztását követően
10-11. A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges
15.
eredményeinek kifüggesztése

NAPPALI KÉPZÉS
Üzle�gazgatás szakterület
1 Üzle�gazgatás a turisz�ka, a kereskedelem és szolgáltatások területén szak (román nyelven)
2 Üzle�gazgatás a turisz�ka, a kereskedelem és szolgáltatások területén szak, Resicabánya (román
nyelven)
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek szakterület
3 Nemzetközi ügyletek szak (román nyelven)
4 Nemzetközi menedzsment szak (német nyelven)
Közgazdaságtan szakterület
5 Agrobusiness szak (román nyelven)
6 Fenntartható regionális fejlesztés szak (román nyelven)
7 Projektmenedzsment és projektértékelés szak (román nyelven)
Könyvelés szakterület
8 Európai pénzalapok auditálása és pénzügyi menedzsmentje szak (román nyelven)
9 Könyvelés és szervezetek/Accoun�ng and organiza�ons szak (angol nyelven) – nappali
10 Diagnosz�zálás és kiértékelés szak (román nyelven)
11 Könyvvizsgálat és audit szak (román nyelven)
12 Könyvvizsgálat és cégértékelés szak, Resicabánya, (román nyelven)
13 Számviteli menedzsment, auditmenedzsment és kontrollmenedzsment szak (román nyelven)

21
Pénzügy szakterület
14 Bank- és tőkepiac szak (román nyelven)
15 Korpora�v pénzügy – biztosítások szak (román nyelven)
16 Adórendszer szak (román nyelven)
17 Vállala� pénzügyi menedzsment szak (magyar és angol nyelven)
Gazdasági informa�ka szakterület
18 E-business szak (román nyelven)
19 Üzle� modellezés és oszto� számítások/business modeling and distributed compu�ng szak (angol
nyelven)
Kiberne�ka és sta�sz�ka szakterület
20 Ökonometria és alkalmazo� sta�sz�ka szak (román nyelven)
21 Gazdasági döntéstámogató rendszerek szak (román nyelven)
Menedzsment szakterület
22 Interna�onal business management szak (angol nyelven)
23 Vállalkozásmenedzsment szak (magyar nyelven)
24 Üzle�ejlesztési menedzsment szak (román nyelven)
25 Üzle�ejlesztési menedzsment szak (angol nyelven)
26 Üzle�ejlesztési menedzsment szak (Sepsiszentgyörgy, román nyelven)
27 Humánerőforrás-menedzsment szak (román nyelven)
Marke�ng szakterület
28 Marke�ngstratégiák és -poli�kák szak (román nyelven)
29 Digitális marke�ng szak (magyar nyelven)
30 Marke�ng és üzle� kommunikációs szak, Resicabánya (magyar nyelven)
CSÖKKENTETT LÁTOGATÁSÚ KÉPZÉS
Üzle�gazgatás szakterület
31 Üzle�gazgatás a turisz�ka, a kereskedelem és szolgáltatások területén szak (román nyelven)
Könyvelés szakterület
32 Könyvvizsgálat és audit szak (román nyelven)
33 Számviteli menedzsment, auditmenedzsment és kontrollmenedzsment szak (román nyelven)
Menedzsment szakterület
34 Üzle�ejlesztési menedzsment szak (román nyelven)
35 Humánerőforrás-menedzsment szak (román nyelven)
Marke�ng szakterület
36 Marke�ngstratégiák és -poli�kák szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Az alapképzési évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi
- A felvételi próba jegye – a végső felvételi jegy 25%-át képezi

h�ps://euro.ubbcluj.ro/

FELVÉTELI NAPTÁR

EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR

Július
12-17.
19.
20.

A jelentkezők beiratkozása
Interjú
Az interjú eredményének közzététele, a
fellebbezések benyújtása és megoldása
21-23.
A helyek visszaigazolása
23.
A betöltetlen helyek újraosztása
24.-28.
A helyek visszaigazolása az újraosztást
(25. kivételével) követően
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Emmanuel de Martonne (Színház) utca 1.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-593.770
E-mail: admiteremaster@euro.ubbcluj.ro

Szeptember
6-9.
10.
10.

A jelentkezők beiratkozása
Interjú
Az interjú eredményének közzététele,
fellebbezések benyújtása és megoldása
11-13. A helyek visszaigazolása
13.
A betöltetlen helyek újraosztása
14.
A helyek visszaigazolása az újraosztást követően
15.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület
1 Összehasonlító európai poli�kai tanulmányok szak (francia nyelven) – nappali
2 Nemzetközi kapcsolatok, külpoli�ka és válságmenedzsment szak (angol nyelven) – nappali
3 Transzatlan� tanulmányok szak (angol nyelven) – nappali
4 Európai vállalkozások és programmenedzsment szak (román nyelven) – nappali
5 Európai kormányzás szak (román nyelven) – nappali
6 Kulturális diplomácia és nemzetközi kapcsolatok szak (angol nyelven) – nappali
7 Nemzetközi kapcsolatok és európai poli�kák menedzsmentje szak (román nyelven) – nappali
8 Regionális fejlesztés értékelése szak (román nyelven) – nappali
9 Nemzetközi kommunikáció szak (román nyelven) – nappali
Menedzsment szakterület
10 Teljesítménymenedzsment szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Interjú – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

22

23

h�ps://tbs.ubbcluj.ro/

FELVÉTELI NAPTÁR

ÜZLETKÖTŐ KAR

Horea út 7.,
Kolozsvár
Telefon: 0264-599.170
E-mail: admitere@tbs.ubbcluj.ro

Július

Szeptember

13-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A por�ólió/karrierterv kiértékelése
17.
A por�ólió/karrierterv kiértékelésére kapo�
pontszámok kifüggesztése
17-18. Fellebbezések online benyújtása
19.
Az eredmények kifüggesztése a fellebbezések
megoldását követően
20-21. A verseny révén megszerze� helyek
visszaigazolása
22.
A betöltetlen helyek újraosztása
22-23. A helyek visszaigazolása az újraosztást
követően
24.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-7.
8.
9.

A jelentkezők beiratkozása
A por�ólió/karrierterv kiértékelése
A por�ólió/karrierterv kiértékelésére kapo�
pontszámok kifüggesztése
9-10. Fellebbezések online benyújtása
Az eredmények kifüggesztése a fellebbezések
11.
megoldását követően
11-13. A megszerze� helyek visszaigazolása
A betöltetlen helyek újraosztása
14.
A helyek visszaigazolása az újraosztást
14.
követően
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
15.
kifüggesztése

Üzle�gazgatás szakterület
1 Üzle�gazgatás szak (román nyelven) – nappali és csökkente� óralátogatás
2 Hotelmenedzsment szak (román nyelven) – nappali és csökkente� óralátogatás
3 Nemzetközi üzle�gazgatás szak (angol nyelven) – nappali
4 Vendéglátóipari és turisz�kai üzle�gazgatás (Business Administra�on in Interna�onal Hospitality and
Tourism) szak (angol nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
- Por�ólió/karrierterv – a végső felvételi jegy 40%-át képezi
A jelentkezőknek legalább B1-es szintű nyelvvizsgaoklevelet/bizonyítványt kell benyújtaniuk.

FELVÉTELI NAPTÁR

POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS
KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR
Július

Szeptember

12-16.
18.
20.
21-22.

6-8.
9.
10.
11-12.

A jelentkezők beiratkozása
Interjúk
Az előzetes eredmények kifüggesztése
Fellebbezések benyújtása, észrevételek
fogadása és rögzítése
21-23. A helyek visszaigazolása
24.
A betöltetlen helyek újraosztása
25.
Az eredmények kifüggesztése az újraosztást
követően
26-27. A helyek visszaigazolása az újraosztást
követően
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

h�ps://fspac.ubbcluj.ro/

General Traian Moşoiu (Zápolya) utca 71.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-431.505,
0264–402216, 6261–es mellék
E-mail: admitere@fspac.ubbcluj.ro

A jelentkezők beiratkozása
Interjúk
Az előzetes eredmények kifüggesztése
Fellebbezések benyújtása, észrevételek
fogadása és rögzítése
11-12. A helyek visszaigazolása
A betöltetlen helyek újraosztása
13.
Az eredmények kifüggesztése az újraosztást
13.
követően
A helyek visszaigazolása az újraosztást
14.
követően
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
15.

NAPPALI KÉPZÉS
Közigazgatás-tudományok szakterület
1 Közegészségügy/Master of Public Health szak (angol nyelven)
2 Közintézmények és nonproﬁt szervezetek menedzsmentje szak (angol nyelven)
Két modullal rendelkező szak:
1. Közszolgáltatások menedzsmentje – (angol nyelven)
2. Nemkormányza� szervezetek menedzsmentje – (angol nyelven)

3 Közigazgatás szak (angol nyelven)

Két modullal rendelkező szak:
1. Közszolgáltatások gazdasági irányítása – (angol nyelven)
2. Közösségfejlesztés és várostervezés – (angol nyelven)

4 Konﬂiktuselemzés és -menedzsment/Conﬂict Analysis and Management szak (angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Mo�vációs interjú az angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján; az interjú is angol nyelven történik

5 Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban/Science, Technology and Innova�on in Public
Governance szak (angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Projekt egy megado� téma alapján (Eredményes kormányzás a technológia használata révén) és CV, mindke�ő angol
nyelven

6 Közigazgatás szak (román nyelven)
7 Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése szak (román nyelven)
8 Humánerőforrás-menedzsment a nyilvános szférában szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Román nyelvű interjú a CV és a szándéknyilatkozat alapján

24

25
9 Menedzsment és közpoli�kák szak (magyar nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

Magyar nyelvű interjú a CV és a szándéknyilatkozat alapján

10 Európai közigazgatás szak, Resicabánya (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK
Mo�vációs interjú

Kommunikációtudományok szakterület
11 Médiagyártás szak (román nyelven)
12 Médiamenedzsment szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú a CV és a szándéknyilatkozat alapján – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

13 Media�kus kommunikáció/Media Communica�on szak (angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú az angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

14 Reklám szak (román nyelven)
15 Közkapcsolatok szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú a CV és a szándéknyilatkozat alapján – a végső felvételi jegy 70%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi

16 Reklám és közkapcsolatok szak (német és angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú német nyelven – a végső felvételi jegy 70%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi

17 Közkapcsolatok és reklám/Public rela�ons and Adver�sing szak (angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú angol nyelven – a végső felvételi jegy 70%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi

18 Alkalmazo� médiatudományok szak (magyar nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú – a végső felvételi jegy 40%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi
- A tanulmányi évek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi

26
19 Kommunikációs készségfejlesztés szak (magyar nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú – a végső felvételi jegy 70%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi

20. Digitális média- és játéktanulmányok/Digital Media and Games Studies szak (angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú az angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

Poli�katudományok szakterület
21 Poli�kai szervezetek menedzsmentje szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú a CV és a szándéknyilatkozat alapján

22 Kutatástervezés és adatelemzés a társadalomtudományokban/ Research design and data analysis in Social
Sciences szak (angol nyelven)
23 Nemzetközi fejlesztés szak (angol nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú az angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján – a végső felvételi jegy 25%-át képezi
- Mo�vációs interjú – a végső felvételi jegy 75%-át képezi

CSÖKKENTETT LÁTOGATÁSÚ KÉPZÉS
Közigazgatás-tudományok szakterület
24 Közigazgatás szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs levél és CV, mindke�ő román nyelven – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Az egyetemi évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

Kommunikációtudományok szakterület
25 Médiamenedzsment szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Mo�vációs interjú a CV és a szándéknyilatkozat alapján – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

26 Reklám szak (román nyelven)
27 Közkapcsolatok szak (román nyelven)

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A beiratkozáskor leado� mo�vációs levél – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

h�p://sport.ubbcluj.ro/masterat

TESTNEVELÉS ÉS SPORT KAR

FELVÉTELI NAPTÁR

28

Pandurilor (Feketepalló) utca 7.,
Kolozsvár
Telefon: 0264-420.709
0264-405.367
E-mail: sport@ubbcluj.ro

Július

Szeptember

12-17.
18-19.
20.
21-22.
23.

6-7.
8.
9.

A jelentkezők beiratkozása
Az adatok feldolgozása
Rácsteszt/a karrierfejlesztési tervek bemutatása
Az adatok feldolgozása
Az eredmények kifüggesztése, fellebbezések
benyújtása
24-26. A helyek visszaigazolása
27-28. A betöltetlen helyek újraosztása. A helyek
visszaigazolása az újraosztást követően
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése
12-17. A jelentkezők online beiratkozása
18-20. Az adatok feldolgozása
Az eredmények kifüggesztése, fellebbezések
21.
benyújtása
22-24. A helyek visszaigazolása
A betöltetlen helyek újraosztása
25.
26-28. A helyek visszaigazolása az újraosztást
követően
A magiszteri felvételi végleges eredménye29.
inek kifüggesztése

JELENLÉTI OKTATÁS

A jelentkezők beiratkozása
Az adatok feldolgozása
Feleletválasztós teszt/karrierfejlesztési terv
bemutatása
10-11. Az adatok feldolgozása
11.
Az eredmények kifüggesztése és a fellebbezések
benyújtása
12-13. A helyek visszaigazolása
14.
A betöltetlen helyek újraosztása, a helyek
visszaigazolása az újraosztást követően
15.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése
JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN
A jelentkezők online beiratkozása
Az adatok feldolgozása
Az eredmények kifüggesztése és a fellebbezések benyújtása
11-12. A helyek visszaigazolása
13-14. A betöltetlen helyek újraosztása, a helyek
visszaigazolása az újraosztást követően
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
15.
kifüggesztése
6-7.
8-9.
10.

Testnevelés- és spor�udomány szakterület
1 Testnevelés és látványturizmus szak (román nyelven) – nappali
2 Sportrendezvények és spor�evékenységek menedzsmentje szak (román nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Karrierfejlesztési terv bemutatása – Megfelelt/Nem felelt meg minősítést kap
- Az egyetemi évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

3 Edzés és teljesítménysport szak (román nyelven) – nappali
4 Kinetoterápia a mozgásszervi panaszok kezelésére szak (román nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Rácsteszt – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

5 Iskolai testnevelés és extrakurrikuláris tevékenységek szak, Resicabánya (román nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Egyetemi esszé bemutatása – a végső felvételi jegy 20%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 80%-át képezi

29
FELVÉTELI JÁRVÁNYHELYZETBEN

1 Testnevelés és látványturizmus szak (román nyelven) – nappali
2 Sportrendezvények és spor�evékenységek menedzsmentje szak (román nyelven) – nappali
3 Edzés és teljesítménysport szak (román nyelven) – nappali
4 Kinetoterápia a mozgásszervi panaszok kezelésére szak (román nyelven) – nappali
5 Iskolai testnevelés és extrakurrikuláris tevékenységek szak, Resicabánya (román nyelven) – nappali
FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- Az egyetemi évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
*A Babeș–Bolyai Tudományegyetem felvételi szabályzata értelmében valamennyi magiszteri képzési programra való
beiratkozáskor szükséges felmutatni egy nyelvvizsgaoklevelet, amely egy nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét
igazolja.

h�p://ot.ubbcluj.ro/admitere/master

ORTODOX TEOLÓGIA ÉS
TANÁRKÉPZŐ KAR

FELVÉTELI NAPTÁR
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Szeptember

Július
12-16.
21.
21-23.
26.
27.

Ep. Nicolae Ivan utca (szám nélkül),
Kolozsvár,
Telefon: 0264–594.716
E-mail: ot@ot.ubbcluj.ro

A jelentkezők beiratkozása
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A betöltetlen helyek újraosztása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-9.
11.
11 és 13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A betöltetlen helyek újraosztása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Teológia szakterület
1 Szakrális művészet – kulturális javak megőrzése, restaurálása és létrehozása szak (román nyelven) –
nappali
2 Bioe�ka – erkölcs, e�ka és deontológia szak (román nyelven) – nappali
3 Pasztorális tanácsadás és pszicho-szociális támogatás szak (román nyelven) – nappali
4 Vallástörténet. A monoteista vallások geopoli�kája (kereszténység, judaizmus, iszlám) szak – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A bemutato� projektre ado� jegy – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 40%-át képezi

h�p://gct.ubbcluj.ro/

FELVÉTELI NAPTÁR

GÖRÖGKATOLIKUS TEOLÓGIA ÉS
TANÁRKÉPZŐ KAR

Moţilor utca 26.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-599.579
Fax: 0264-590.714
E-mail: gct@ubbcluj.ro

Szeptember

Július
Március 1. –
Július 11.
12-26.
(munkanapokon)
27.
28.
29.
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Előiratkozás, és az egyetemi oklevéllel
rendelkező jelentkezők beiratkozása
A jelentkezők beiratkozása
Az előzetes eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-11.
13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Az előzetes eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Teológia szakterület
1 Biblikus teológia szak (román nyelven) – nappali
2 Az európai iden�tás keresztény alapjai szak, Nagyvárad (román nyelven) – nappali
3 Pasztorális teológia az egyházi közösségekben szak, Balázsfalva (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

h�p://rt.ubbcluj.ro/

REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ ÉS
ZENEMŰVÉSZETI KAR

FELVÉTELI NAPTÁR
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Horea út 7.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-590.723
E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro

Július

Szeptember

15-26.
A jelentkezők beiratkozása
(munkanapokon)
27.
A kutatási terv bemutatása
28.
Az eredmények kifüggesztése és a helyek
visszaigazolása
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

A jelentkezők beiratkozása
6-14.
(munkanapokon)
14.
A kutatási terv bemutatása
14-15.
A helyek visszaigazolása és a végleges
eredmények kifüggesztése

Teológia szakterület
1 Alkalmazo� teológia szak (magyar nyelven) – nappali
2 Teológia – nevelés szak (magyar nyelven) – nappali
3 Iskolai és társadalmi mediáció szak (magyar nyelven) – nappali
Zenepedagógia szakterület
4 Ökumenikus egyházzene szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A kutatás terv bemutatására ado� jegy – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi

h�p://rocateo.ubbcluj.ro

FELVÉTELI NAPTÁR

RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR

Július

12-23.
(munkanapokon)
26.
27-28.
29.

Iuliu Maniu (Szentegyház) utca 5.,
Kolozsvár
Telefon: 0264-590.715
E-mail: rocateo@ ubbcluj.ro

Szeptember
A jelentkezők beiratkozása
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

6-13.
(munkanapokon)
13.
14-15.
15.

A jelentkezők beiratkozása
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges
eredményeinek kifüggesztése

Teológia szakterület
1 Pasztorális tanácsadás szak (magyar nyelven) – nappali
2 Alkalmazo� római katolikus pasztorális teológia szak (Gyulafehérvár, magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi (az interjúra a jelentkezők beiratkozásakor kerül sor)
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
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h�p://teatruﬁlm.ubbcluj.ro

SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR

FELVÉTELI NAPTÁR
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Július

Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 4.,
Kolozsvár,
Telefon: 0264-590.066
0264-405.357
E-mail: secretariat.teatruﬁlm@ubbcluj.ro

Szeptember

Performatív művészetek és ﬁlm
12-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
19.
Felvételi próbák
21.
Az eredmények kifüggesztése
22-23. A helyek visszaigazolása
29
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8.
8.
10.
13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
Felvételi próbák
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Színművészet és színház
12-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
19.
Felvételi próba (A-modul)
20.
Felvételi próba (B-modul)
21.
Az eredmények kifüggesztése
22-23. A helyek visszaigazolása
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8.
8.
10.
13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
Felvételi próbák
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Kulturális menedzsment és vállalkozás
12-15. A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
16.
kifüggesztése
Interjú
20.
Az eredmények kifüggesztése
21.
22-23. A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
29.
kifüggesztése

6.-8.
8.
10.
13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
Felvételi próbák
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Kortárs színház (színészképzés és teatrológia)
12-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
19.
Felvételi próba
20.
Az eredmények kifüggesztése
21-22. A helyek visszaigazolása
h�p://teatruﬁlm.ubbcluj.ro/
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8.
8.
11.
13.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
Felvételi próbák
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Dokumentumﬁlm-gyártás
12-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
23.
Felvételi próba
26.
Az eredmények kifüggesztése
27-28. A helyek visszaigazolása
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

6-8.
8.
9.
10.
14.
15.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
Felvételi próbák
Az eredmények kifüggesztése
A helyek visszaigazolása
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

FELVÉTELI NAPTÁR
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Július

Szeptember

Interaktív digitális művészetek
12-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
23.
Felvételi próba
26.
Az eredmények kifüggesztése
27-28. A helyek visszaigazolása
29
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8. A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
8.
kifüggesztése
Felvételi próbák
9.
10. Az eredmények kifüggesztése
14. A helyek visszaigazolása
15. A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

A rövidﬁlm művészete
12-15. A jelentkezők beiratkozása
16.
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése
23.
Felvételi próba
26.
Az eredmények kifüggesztése
27-28. A helyek visszaigazolása
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-8. A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
8.
kifüggesztése
Felvételi próbák
9.
10. Az eredmények kifüggesztése
14. A helyek visszaigazolása
15. A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

Színművészet és színház szakterület
1 Performa�v művészetek és ﬁlm szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú/ kollokvium
- Egyéni kutatói vagy alkotói projekt bemutatatása, amelyet írásban is el kell készíteni

2 Színházművészet szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A–modul – Színészképzés
Egy monológ vagy szerep: a monológot a vizsgáztató bizo�ság választja ki a hallgató által bemutato�
repertoárból – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
Improvizációs színházi műhelygyakorlat – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- B–modul – Színházi rendezés
h�p://teatruﬁlm.ubbcluj.ro/
Interjú: a jelentkezőknek általános műveltségi interjún kell részt venniük, és meg kell indokolniuk a szakválasztást
– a végső felvételi jegy 40%-át képezi
A jelentkező egy színházi rendezői projektet mutat be – a végső felvételi jegy 60%-át képezi

3 Kortárs színház (színművészet és színháztudomány) szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A jelentkezők interjú/kollokvium keretében vizsgáznak, amelynek során felmérjük a mo�vációt és a Színház és
Színművészet szakterüle�el kapcsolatos általános ismereteket, és a szakterületről egy egyéni kutatói vagy alkotói projektet kell bemutatniuk, amelyet előzőleg írásban is elkészítenek. Ennek a projektnek tükröznie kell a szakválasztás
mo�vációit.

4 Kulturális menedzsment és vállalkozás szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú: a jelentkezőknek általános műveltségi interjún kell részt venniük, és meg kell indokolniuk a szakválasztást – a
végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A jelentkezőknek egy kulturális menedzsment vagy vállalkozási projektet kell javasolniuk és bemutatniuk, amelyet

37
Film és média szakterület
5 Dokumentumﬁlm-gyártás/Documentary Filmmaking szak (angol nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A jelentkezők angol nyelvű interjún vesznek részt egy egyéni dokumentumﬁlm-projekt alapján*
*További részletek a kari honlapon.

6 A kisjátékﬁlm művészete szak (magyar nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Interjú a jelentkezőkkel egy előzőleg magyar nyelven készült egyéni alkotói projekt alapján

7 Interak�v digitális művészetek/Digital interac�ve arts szak (angol nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- A jelentkezők angol nyelvű interjún vesznek részt egy egyéni művésze� projekt alapján, amelynek igazolnia kell az
interak�v technikák alkalmazása irán� érdeklődést a művésze� alkotás létrehozásában.*
*További részletek a kari honlapon.

h�p://eng.ubbcluj.ro

FELVÉTELI NAPTÁR

MÉRNÖKI KAR

P-ța Traian Vuia 1–4.,
Resicabánya,
Telefon: 0730-583.012
E-mail: admitere.eng@ubbcluj.ro

Július

Szeptember

12-17. A jelentkezők beiratkozása
19.
Az előzetes eredmények kifüggesztése,
fellebbezések benyújtása
20.
A fellebbezések megoldása, és az eredmények
kifüggesztése
20-24. A helyek visszaigazolása
24.
A betöltetlen helyek újraosztása
26-28. A helyek visszaigazolása az újraosztás után
29.
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
kifüggesztése

6-9.
10.

A jelentkezők beiratkozása
A beiratkozo� jelentkezők névsorának
kifüggesztése/fellebbezések benyújtása
A fellebbezések megoldása és a fellebbezések
11.
utáni eredmények kifüggesztése
12-13. A helyek visszaigazolása
A betöltetlen helyek újraosztása
13.
A helyek visszaigazolása az újraosztást
14.
követően
A magiszteri felvételi végleges eredményeinek
15.
kifüggesztése

Gépészmérnöki szakterület
1 Mechanikai rendszerek tervezése és tesztelése szak (román nyelven) – nappali
Villamosmérnöki szakterület
2 Korszerű elektromechanikus rendszerek szak (román nyelven) – nappali

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK

- Az (alapképzési) egyetemi évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
- A záróvizsgán szerze� jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
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Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár

