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A BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
FELVÉTELI SZABÁLYZATA
a 2017–2018-as egyetemi tanévre
a 2016. december 15-én kiadott 6.102-es számú Miniszteri Rendelet alapján, amely Románia
Hivatalos Közlönyének 1071. számában jelent meg 2016. december 30-án. Jelen szabályzatot a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a 2017. február 6-án megtartott ülésén fogadta el az
1.756-os számú Határozattal.

1. Az 1/2011-es számú Nemzeti oktatási törvény 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160,
163, 174, 176, 199, 200, 277 és 304 (17). cikkeinek rendelkezései értelmében; Az egyetemi
képzés megszervezéséről szóló, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt
288/2004-es számú törvény; a 411/2001-es számú törvény által utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel jóváhagyott, A tandíjas állami egyetemi és posztgraduális oktatásról – az
állami költségvetésből finanszírozott helyeken kívül – szóló 133/2000-es számú Sürgősségi
Kormányrendelet alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a
fogyatékkal élő személyek jogainak védelméről és megismertetéséről szóló 448/2006-os
számú törvény 76. cikke alapján, valamint A közoktatásban megszervezett nemzetközi iskolai
tantárgyversenyeken kitüntetett tanulók és egyetemi hallgatók, illetve a rendkívüli kutatási
eredményeket elért doktoranduszok ösztönzéséről szóló, utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt 1004/2002-es Kormányhatározat, A magiszteri képzés
megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 404/2006-os számú Kormányhatározat, az
utólagos
módosításokkal és
kiegészítésekkel
újraközölt
681/2011-es
számú
Kormányhatározat A doktori szintű képzés Szabálykönyvének jóváhagyásáról, valamint az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 44/2016-os számú, az Oktatási és
Tudományos Kutatási Minisztérium megszervezéséről és működéséről szóló
Kormányhatározat előírásaival összhangban az alapképzésre, a magiszteri és a doktori szintű
képzésre verseny útján lehet bejutni. Az egyetemi autonómia elvének megfelelően a felvételi
rendszer szabályozása és megszervezése az Egyetem Szenátusának hatáskörébe tartozik.
Felvételit csak azokban a felsőoktatási intézményekben lehet szervezni, amelyek
szerkezetében az oktatás akkreditált vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező
szakokon történik.
2. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a felvételi megszervezése és lebonyolítása
az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott egységes felvételi szabályzat előírásai szerint
történik. Az egységes szabályzatnak karonként változó melléklete van, amely az adott karra
jellemző sajátos szabályozásokat tartalmazza, a felvételi alábbi vonatkozásaiban:
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a) az illető kar dolgozza ki a specifikus kiválasztási kritériumokat:
 az ismeretek és a kognitív képességek felmérését szolgáló írásbeli és/vagy szóbeli
vizsga/vizsgák típusát,
 az azonos átlagot elért, utolsó helyre bejutott jelentkezők közötti sorrend
megállapításának kritériumait
 a fellebbezések benyújtásának körülményeit, valamint ezek megoldásának,
elbírálásának és megválaszolásának módját
 a diplomások kiválasztásának kritériumait
 a különböző tantárgyversenyek (tantárgyolimpiák) és egyéb versenyek
(tantárgyversenyek, tanulók számára szervezett tudományos ülésszakok) díjazottjaira
érvényes sajátos kritériumokat, valamint a kar által javasolt díjkategóriákat,
tagozatokra bontva
b) A kar előjoga meghatározni a beiratkozási díjat. A díj javasolt összegét az Egyetem
Szenátusának kell jóváhagynia.
c) A kar dönti el, hogy az egyszerre több képzési ágra beiratkozó jelentkezőknek
szükséges-e külön díjat fizetniük képzési áganként, vagy egyetlen, kari szintű beiratkozási
összeget határoz meg.
d) Alapszintű képzés esetében a kar írja elő a sikeresen bejutott jelentkezők
elosztásának módozatát a Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretében ideiglenes működési
engedéllyel rendelkező vagy akkreditált szakok/képzési programok között, az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően. Magiszteri szintű képzés esetében a felvételi az akkreditált
magiszteri képzés területein valósul meg, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretében
törvényesen létrehozott képzési programokon, az érvényben lévő jogszabályoknak
megfelelően.
e) A kar határozza meg azokat a beiratkozáskor felmutatandó egyéb speciális
dokumentumokat, amelyeket a jelen szabályzat nem tartalmaz, de a felvételi vizsgához
szükségesek.
f) A kar rögzíti a felvételi vizsgák és eredmények kifüggesztésének pontos időpontját,
a fellebbezések benyújtásának, elbírálásának és megoldásának, valamint a helyek elfoglalása
visszaigazolásának, az okiratok benyújtásának határidejét, tiszteletben tartva az egyetem
felvételi-naptárában kijelölt periódusokat (2017. július 12–31., illetve 2017. szeptember 6–
20.).
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3. A kari függeléket – a kari Felvételi Bizottság javaslatára – a Kari Tanács hagyja
jóvá a jelen szabályzat Szenátus általi elfogadásától számított legtöbb 10 munkanapon belül.
A. A FELVÉTELI MEGSZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1. A felsőoktatási intézményekbe való felvételit a következő helyekre írják ki:
a) állami költségvetésből támogatott helyek
b) tandíjas helyekre (nappali=învăţământ cu frecvenţă, távoktatás=învăţământ la
distanţă, és csökkentett óralátogatás=frecvenţă redusă). Az államilag támogatott helyek
számát minisztériumi rendeletben rögzítik. Tandíjas helyekre azok a jelentkezők
pályázhatnak, akik az államilag támogatott helyekre való bejutás határvonala alá kerültek, a
bejutási átlagok vagy pontszámok csökkenő sorrendjében. Ezeknek a jelentkezőknek eleget
kell tenniük a felvétel minimális követelményeinek, és tandíjas helyre történő felvételüket
egyértelműen igényelniük kell a beiratkozási űrlapon. Továbbá, tandíjas helyekre
jelentkezhetnek mindazok, akik ezeket a helyeket választották, valamint azok, akik csak ide
vehetők fel. Az állami és tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők teljes létszáma nem
haladhatja meg a szakterületek és szakok/tanulmányi programok számára előirányzott
beiskolázási kapacitást.
2. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az alábbi oktatási szinteken szerveznek
felvételit:
a) alapképzés, államilag támogatott és tandíjas helyekre, nappali képzési formára,
csökkentett látogatású és távoktatási helyekre;
b) magiszteri képzés, államilag támogatott és tandíjas helyekre, nappali képzési
formára és csökkentett látogatású helyekre.
A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezőknek a megpályázott képzési szinttől
(alapképzés vagy magiszteri) függetlenül bizonyítaniuk kell Moldovai Köztársaságbeli
állampolgárságukat, amennyiben a számukra fenntartott speciális helyekre jelentkeznek.
Román és moldovai kettős állampolgárság esetén a felvételire jelentkezőknek dönteniük kell
afölött, hogy melyik állam polgáraiként kívánnak versenyezni. Ez az opció nem változtatható
meg az adott egyetemi év felvételi időszakában.
A roma nemzetiségű jelentkezők esetében az államilag támogatott helyek elosztása
Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium rendelkezései alapján történik. Szintén az
Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium rendelete szögezi le, hogy a romák számára
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fenntartott speciális állami helyekre jelentkezőknek milyen dokumentumokat szükséges
felmutatniuk.
A roma nemzetiségű jelentkezők számára fenntartott állami finanszírozású helyekre
jelentkezőknek beiratkozáskor egy (aláírt és lebélyegezett) ajánlólevelet kell bemutatniuk,
amelyet egy romák képviseletével megbízott hivatalos szervezet állított ki; ez a dokumentum
a roma etnikumhoz való tartozásukat igazolja. Az elfoglalt helyeket a Rektori Hivatal utalja
ki a karok számára, a felvételi jelöltek beiratkozáskor leadott kérésének megfelelően. Az ő
esetükben is érvényesek a 7. cikkben foglalt szabályozások, amelyek értelmében egyetlen
alkalommal állami költségvetési támogatásban részesülhetnek az I. tanulmányi évben. Ha
már bejutottak az I. évre, de kizárták őket az egyetemi képzésből, csak tandíjas helyre
jelentkezhetnek felvételi vizsga alapján.
c) a karok kötelezettségébe tartozik, hogy a fogyatékkal élők szükségleteinek
megfelelő kiegészítő segítséget biztosítsanak, és megkönnyítsék az intézménybe történő
bejárásukat.
d) doktori szintű képzés esetén a felvételi verseny alapján történik, az akkreditált vagy
ideiglenes működési engedéllyel rendelkező doktori iskolák keretében, a jóváhagyott
egyetemi szintű doktori tanulmányi szakterületeken, A doktori szintű képzés
Szabálykönyvének jóváhagyásáról szóló 681/2001-es számú Kormányhatározat, valamint az
érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek megfelelően.
3. Alapképzésen a felvételit az 376/2016-os Kormányhatározat alapján meghatározott
képzési szakterületeken szervezik.
4. Az egyetemi felvételire jelentkező pályázóknak érettségi (vagy azzal azonos értékű)
oklevéllel kell rendelkezniük, vagy lehetnek egyetemi hallgatók, illetve valamely
felsőoktatási intézmény végzettjei. A felvételizőknek román állampolgároknak kell lenniük.
Nem képezhet szelekciós kritériumot a jelöltek életkora, neme, nemzetisége, anyanyelve,
vallási, faji és politikai hovatartozása, a törvényesen bejegyzett (vagy a román állam
törvényeit nem sértő) szervezetekben való tagság, a közösségre nézve nem veszélyes
krónikus betegség.
5. a. Alapképzési felvételire jelentkezhetnek az érettségi vagy ezzel egyenértékű
oklevéllel rendelkező középiskolát végzettek, illetve mindazok, akik tanulmányaikat
külföldön végezték, és oklevelüket honosították az erre jogosult hivatalnál. Az Európai Unió
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tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak
polgárai is jelentkezhetnek felvételire, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt
feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is.
5. b. Magiszteri felvételire jelentkezhetnek az alapképzési egyetemi oklevéllel vagy
ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező végzettek, az alapképzési program elvégzésének
évétől függetlenül.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Központjának és az
egyes karoknak a hatáskörébe tartozik a külföldi állampolgársággal rendelkezők felvételi
vizsgájával kapcsolatos tudnivalók közzététele.
6. Egy pályázó egy időben több szakterületre/ képzési programra/ szakra is
jelentkezhet a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen vagy más felsőoktatási intézményben,
ezek Szenátusai által rögzített feltételek mellett, de államilag támogatott helyre a jelen
Szabályzat értelmében csak egyetlen szakra/ képzési programra nyerhet felvételt. Egy
jelentkező egy időben legtöbb két képzési programra nyerhet felvételt. A több szakra/ képzési
programra sikeresen bejutott jelentkezőnek okiratai eredeti példányának felmutatásával kell
kiválasztania azt a szakot, amelyet állami támogatással akar elvégezni. Ez alól kivételt
képeznek a nemzetközi olimpikonok, akik egy időben két szakon, államilag támogatott
képzésben részesülhetnek. Az egyetemi tanulmányaikat egy időben több szakon végző
hallgatók rendelkezésére álló tandíjkedvezményeket a Szenátus által elfogadott külön
szabályzatok rögzítik. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az eredeti iratok benyújtásának
határidejét, – ami egyben a hely elfogadásának határideje is –, a kar rögzíti.
7. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami
támogatással tanuló ama hallgatói, akik második szakot is el szeretnének végezni, sikeres
felvételi esetén állami költségvetési támogatásban részesülhetnek. Ez a támogatás csak a
normál tanulmányi időszakra vehető igénybe (az új szak tanulmányi éveinek számából le kell
vonni az előző szakon államilag támogatott évek számát). Amennyiben a hallgató az első
szakon tandíjat fizetett, az állami helyekre történt sikeres felvételi esetén a második szakot
államilag támogatott helyen végezheti el.
Ugyanez a szabályozás érvényes az I. éves hallgatók esetében is. A kizárt, illetve
tanulmányaikat a tandíjmentes helyen megszakító hallgatóknak újabb felvételi vizsgát kell
tenniük ahhoz, hogy újra elnyerhessék hallgatói státusukat.
A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti,
hogy valamennyi tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen
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alkalommal. Bármilyen egyéb helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év
tandíjas rendszerben zajlik.
A jelentkezőnek beiratkozáskor ki kell töltenie és alá kell írnia egy nyomtatványt (a
10. cikk értelmében), amelyben saját felelősségére nyilatkozik, hogy korábban folytatott-e
tandíjmentes alapképzési/magiszteri egyetemi tanulmányokat. A Büntetőtörvénykönyv 320–
327-es cikkei értelmében a hivatalos okiratok meghamisítása, a hamis nyilatkozattétel, a
hamisított okirat tudatos felhasználása stb., amelynek jogi következménye lehet, esetenként 3
hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kizárással büntetik mindazon
jelentkezőket, akik a büntetőtörvényben felsorolt hamisítási esetek bármelyikét elkövetik, és
a BBTE megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy tájékoztassa a bűnügyi vizsgálatra
jogosult szerveket.
8. Azok az egyetemi oklevéllel (diplomă de licenţă/ diplomă de absolvire) rendelkező
végzettek, akik a „diplomásoknak” fenntartott helyekre jelentkeznek, alapképzési szinten
második szakot is hallgathatnak tandíjköteles rendszerben. A diplomásokra érvényes
kiválasztási kritériumokat kari szinten szabályozzák.
9. Az egyetemi oklevéllel rendelkező vagy nem rendelkező, állami vagy
magánegyetemen végzett hallgatók további jóváhagyott helyekre jelentkezhetnek egy újabb
szak elvégzése érdekében, a következőképpen:
a) ha az első szakot tandíjmentesen végezték, a másodikon csak tandíjköteles helyre
jelentkezhetnek;
b) amennyiben az első szak elvégzése alatt tandíjat fizettek magán- vagy állami
egyetemen, sikeres felvételi esetén a második szakon államilag támogatott helyen
tanulhatnak. Mindkét esetben a pályázóknak saját felelősségükre kell a jelentkezési űrlapon
nyilatkozniuk arról, hogy az első szak elvégzése alatt mely időszakban részesültek állami
támogatásban.
10. Az állami felsőoktatási intézményekbe az előző években sikeresen bejutott
hallgatók felvételi vizsgára jelentkezhetnek tandíjmentes helyre való átkerülésük érdekében,
az államilag támogatott helyek számának függvényében, törzskönyvezésük pedig az I.
tanulmányi évre történik.
11. Az állami felsőoktatási intézmények akkreditált vagy ideiglenes működési
engedéllyel rendelkező szakjaira felvételi vizsga során sikeresen bejutott hallgatók a

6

REKTORI HIVATAL
M. Kogălniceanu (Farkas) utca 1.
Kolozsvár, RO–400084
Tel.: 0264–405300
Fax: 0264–591906
rector@ubbcluj.ro, www.ubbcluj.ro

korábban elvégzett tanulmányaik elismerésében
Szabályzatában előírt rendelkezéseknek megfelelően.

részesülhetnek,

valamennyi

kar

12. Azok a jelentkezők, akik középiskolai tanulmányaik idején az iskolai
tantárgyversenyeken és/vagy országos vagy nemzetközi versenyeken kitüntetésben
részesültek, bizonyos felvételi kedvezményekben részesülhetnek az egyes karok felvételi
szabályzatának megfelelően.
 Azok a jelentkezők, akik középiskolai tanulmányaik idején az Oktatási és
Tudományos Kutatási Minisztérium által elismert nemzetközi iskolai
tantárgyversenyeken kitüntetésben részesültek (I., II. és III. díj, dicséret), vagy I. díjat
vagy aranyérmet szereztek az országos iskolai tantárgyversenyeken, felvételi vizsga
nélkül iratkozhatnak be az állami költségvetésből fenntartott helyekre. Tekintettel
arra, hogy ezekben az esetekben az ösztöndíjakat a 1004/2002-es számú
Kormányhatározat, az 1/2011-es számú Nemzeti oktatási törvény, a 235/2010-es
számú Törvény, valamint az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium
3890/2011-es számú rendelete alapján ítélik oda, a karoknak a Rektori Hivatalba le
kell adniuk a jelentkezők névsorát, a szaknak (szakoknak), a versenynek, a kitüntetés
évének és a megszerzett díjnak a megjelölésével.
13. a) A magiszteri tanulmányokra történő felvételi minden alapképzést elvégzett
hallgató számára nyitott, a helyek számának függvényében, az egyetemen akkreditált képzési
programokra.
b) A magiszteri képzési programokra való felvételi esetében szükséges felmutatni egy
nyelvvizsga-oklevelet, amely egy nemzetközileg használt idegen nyelv ismeretét igazolja.
Érvényesek a karok által kibocsátott nyelvvizsga-oklevelek és a mellékletben lévő
bizonyítványok.
c) Egyetemi alapképzésre és magiszteri képzésre történő anyanyelvű/idegen nyelvű
felvételi esetén a felvételi a meghirdetett képzési program nyelvén történik. A több nyelven is
meghirdetett képzési programok esetében, amennyiben a jelentkezők beiratkozáskor több
opciót is választanak, a legelső kiválasztott opció nyelvén kell felvételi vizsgát tenniük. A
többi nyelvi opciók esetében nyelvvizsgázni kell az adott program képzési nyelvén.
14. A doktori képzésre szervezett felvételi vizsga a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
doktori felvételi módszertana alapján történik.
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15. Távoktatás és csökkentett látogatású képzési forma csak azokon a karokon
szervezhető, amelyek az adott szakokra/ képzési programokon ideiglenes működési
engedéllyel, valamint akkreditációval rendelkeznek.
16. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemre való felvétel kizárólag a jelentkezők által
elért általános felvételi átlag (vagy pontszám) csökkenő sorrendjében történik, a kiválasztási
és különbségtételi kritériumok rendszere, a jelentkezők más képzési ágra, tagozatra vagy
oktatási formára vonatkozó opciója, valamint a rendelkezésre álló helyek függvényében. Ha
az utolsó helyre több, azonos átlagot elért jelentkező van, a Kari Tanácsok által
meghatározott számszerűsíthető különbségtételi kritériumot kell alkalmazni. A felvételire
jelentkezők sorrendjének megállapítására használt különbségtételi kritériumoknak teljesen
átláthatóaknak kell lenniük. Minden karnak legalább két ilyen kritériumot kell rögzítenie.
17. A jelentkezők által elért általános felvételi átlag (vagy általános pontozás) a
jelentkezők közötti minősítési sorrend megállapításában érvényes, de kizárólag a beiratkozási
kérvényen megjelölt kar, szak és tagozat tekintetében.
B. A FELVÉTELI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA
I. ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
1. Minden karon létre kell hozni a dékánnak alárendelt 2017-es Felvételi Bizottságot,
az Állandó Felvételi Iroda pedig az egész év folyamán információkkal szolgál a
jelentkezőknek az illető karra történő felvételivel kapcsolatban. Az Állandó Felvételi Iroda
olyan bemutatási és tájékoztatási tevékenységeket szervez, amelyek minden létező
kommunikációs csatornát igénybe vesznek, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
rektorhelyettesi hivatala által kidolgozott, az Adminisztratív Tanács által jóváhagyott
egyetem-népszerűsítő stratégiának megfelelően, valamint az illető kar saját stratégiája
alapján.
2. A karok felvételi tanácsai, valamint az Állandó Felvételi Irodák a jelen szabályzat
elfogadásától számított legtöbb 10 munkanapon belül megállapítják és kifüggesztik a
jelentkezők beiratkozására, a beiratkozási székhelyekre, a beiratkozási űrlap kitöltésére stb.
vonatkozó információkat. Kifüggesztés alatt minden esetben az adott információk
nyilvánossá tételét értjük a kari hirdetőtáblákon és az egyetemi, kari honlapokon.
II. ÁLTALÁNOS FELVÉTELI KRITÉRIUMOK ÉS ÚTMUTATÁSOK
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1. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem karain a felvételi megszervezése a tanulmányi
rektorhelyettes, valamint az Egyetem Felvételi Bizottságának közvetlen irányítása alatt
történik, a hatályban levő jogszabályok betartásával.
2. Az állami költségvetésből támogatott helyekre a felvételi kizárólag az Oktatási és
Tudományos Kutatási Minisztérium Rendelete által az Egyetemnek kiosztott helyek
függvényében történik.
3. A távoktatásra és csökkentett látogatású helyekre való felvételit a nappali képzési
formával azonos kritériumok szerint szervezik, de külön listán, az e célra kijelölt helyekre.
Távoktatást és csökkentett óralátogatású képzést csak költségtérítéses rendszerben
szerveznek.
4. Alapképzésen a legkisebb felvételi átlag 5,00-ös, magiszteri képzés esetén a
legkisebb felvételi átlag 6,00-os. A sajátos kiválasztási kritériumok kidolgozása során az
egyes karok előírhatnak olyan nagyobb médiaküszöböt, amely alatt a jelölt nem tekinthető
sikeresen bejutónak. Amennyiben a rangsorolás pontszám alapján történt, kötelező ezek
jegyekké való átalakítása. Az átalakítási rendszert a végső listákkal egyszerre kell
kifüggeszteni. A külföldi középiskolában szerzett jegyek esetében, amennyiben az
okleveleket a törvény előírásainak megfelelően elfogadták és honosították, a jegyeket vagy
pontszámot a romániai osztályozási rendszer szerint kell átalakítani, az Oktatási és
Tudományos Kutatási Minisztérium legújabb szabályozásainak megfelelően.
5. Azok a jelentkezők, akik nem teljesítik a felvételi jegyek átlagszámításához
szükséges valamennyi feltételt, nem iratkozhatnak be felvételire azokra a szakokra, amelyek
figyelembe veszik ezen feltételeket.
III. A JELENTKEZŐK ELŐIRATKOZÁSA, BEIRATOZÁSA, VALAMINT A
VERSENY LEBONYOLÍTÁSA
1. A 2017-es évben, a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen két szakaszban lehet
egyetemi felvételit szervezni. Az első időszak 2017 júliusában zajlik (2017. július 12–31.)
A betöltetlen helyek elfoglalására második felvételi időszakot is lehet szervezni 2017
szeptemberében (2017. szeptember 6–20.). Ezen periódusok magukba foglalják a
beiratkozást, az eredmények kifüggesztését, a megnyert helyek elfoglalásának
visszaigazolását, valamint a vizsgát is tartalmazó szakok esetében a vizsga megszervezését. A
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beiratkozási időszak az illető szak első vizsgája előtt legkevesebb 24 órával lezárul. A
felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél
alapján, illetve az egyes karok felvételi módszertanában előírt további okiratok leadásával;
valamint egy másik személy által, a jelentkező nevében adott felhatalmazás alapján. A
második felvételi időszak végső eredményeit szeptember hónap folyamán kell kifüggeszteni,
a 2017–2018-es egyetemi tanév megkezdése előtt. A beiratkozások időrendjének és a
felvételi vizsgák eredményeinek közzététele az egyetem honlapján történik; a karok
kötelessége, hogy bármilyen utólagos módosítás esetén értesítsék a jelölteket. A karok által
törvényesen meghatározott időponton túl nem lehet beiratkozást és felvételi vizsgát
szervezni.
2. Ha valamely szakon a felvételi második szakaszában sem telnek be az állami
költségvetésből támogatott helyek, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Adminisztratív
Tanácsának hatáskörében áll ezen helyek újraelosztása a kar más szakjai, illetve más karok
között, ugyanazon tagozaton belül, az igénylések és a verseny függvényében. Ezekre a
helyekre átiratkozhatnak a tandíjas helyekre előzőleg bejutott hallgatók.
3. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 2017-es felvételin javasoljuk a jelentkezők
előiratkozását, 2017. március 1-jével kezdődően. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a
2017. március 1-jével kezdődő beiratkozás az alábbi kategóriákban tehető meg:
a) szaktantárgy-versenyek, nemzetközi sport- vagy más jellegű versenyek nyertesei
esetében, akik az érvényben levő szabályozásoknak megfelelően, a törvény által rögzített
teljesítményük alapján felvettnek minősíthetőek
b) a második egyetemet elvégezni szándékozó diplomások esetében
c) a tanulmányaikat folytatni kívánó főiskolai végzettek esetében
d) az érettségi oklevéllel rendelkezők esetében
e) egyetemi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében, akik távoktatáson szeretnék
folytatni tanulmányaikat.
4. A felvételire jelentkezőknek a karok Felvételi Bizottságai által irányított Állandó
Felvételi Irodákban kell beiratkozniuk.
5. A felvételi vizsgára való beiratkozáskor, a törvényi előírásoknak megfelelően, a
karok felvételi vizsgadíjat állapítanak meg (a vizsgák szervezési formájától függetlenül). A
jelentkezők által befizetett beiratkozási díj tartalmazza a törvényes határidőn belül letett
fellebbezések megoldási eljárásának költségeit is. A felvételi vizsgadíj összegét a
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beiratkozási és az iratkezelési díj együttese képezi. Az alábbi csoportok tagjai mentesülnek
az iratkozási díjak befizetése alól: a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi
Könyvtár, a Botanikus Kert, az Egyetem éttermeinek és kávézóinak alkalmazottai és azok
gyermekei, az aktív oktatószemélyzet és adminisztratív személyzet gyermekei, valamint a
felsőoktatási és a közoktatási intézményektől nyugdíjazott személyek. A szervezési és
tájékoztatási, illetve az esetleges előiratkozási tevékenységekért a karok adatfeldolgozási/
iratkezelési díjat állapítanak meg. Ez alól senki nem részesülhet felmentésben, és az összeg
nem visszafizethető. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, illetve az állami gondozásból
kikerült fiatalok, akiknek nem kell fizetniük felvételi díjat (amely beiratkozási és iratkezelési
díjat jelentene). A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa a gyermekotthonból érkező
jelentkezők számára tandíjmentes helyeket utalhat ki, az államilag támogatott beiskolázási
szám felett.
6. Felvételi díjat minden vizsgáért külön kell fizetni, az Egyetem Szenátusa által
megállapított mentességek mellett. Beiratkozáskor a jelentkező köteles nyilatkozni arról,
hogy pontosan hány tanulmányi évben foglalt el tandíjmentes helyet a Babeş–Bolyai
Tudományegyetemen vagy más felsőoktatási intézményben.
7. Amennyiben az egyetemi oktatásba jelentkezőt legtöbb két szakra is felvették,
mindkét szak esetében kérvényezheti az egyetemi hallgatói minőségének megtartását
(megszerzését). A kar által megjelölt helyelfogadási határidőig a jelentkezőnek írásban kell
nyilatkoznia arról („visszaigazolás”), hogy elfoglalja-e azt a helyet, amelyre felvették. A
tandíjmentes hely elfogadása az érettségi oklevél/bizonyítvány/érettségi igazolás (alapképzés)
vagy
a
korábban
elvégzett
alapképzési
tanulmányokról
kiállított
oklevél/bizonyítvány/igazolás (magiszteri képzés) eredeti példányának felmutatásával
történik. A Felvételi Bizottság meghosszabbíthatja az eredeti érettségi diploma leadásának
határidejét, amennyiben késedelmes a középiskolákból történő kibocsátásuk.
8. A tandíjas helyekre bejutott jelentkezőknek be kell iratkozniuk az I. évre,
tanulmányi szerződést kell kötniük a karral, és ki kell fizetniük a tandíj első részletét.
Amennyiben a hallgató írásban kérvényezi a visszalépést, és a kari titkárságon is iktatják az
okiratot, teljes egészében visszakapja a befizetett tandíjat. Ehhez hasonlóan, a tandíjas hely
visszaigazolásakor befizetett összeget is visszakapják mindazok, akik az újraosztás során
tandíjmentes helyre kerülnek át.
9. Amennyiben egy tandíjmentes helyre felvett jelentkező lemond a vizsga által
megszerzett hallgatói minőségéről, vagy a megadott határidőn belül nem foglalja a helyet, a
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szabadon maradt helyet az átlagok csökkenő sorrendjében a következő pályázó foglalja el, a
következőképpen:
a) az utolsó jelentkezőével azonos felvételi átlagot elért jelölt, a kar által
meghatározott különbségtételi kritériumok alkalmazása mellett;
b) a tandíjmentes helyre felvett jelöltekénél kisebb átlagot elért első jelentkező;
c) tagozaton, karon, majd egyetemen belüli újraelosztással, a kar, illetve az egyetem
által rögzített módszertan szerint, az Adminisztratív Tanács jóváhagyása mellett.
10. Beiratkozáskor a jelentkezőnek ki kell töltenie egy űrlapot, amelyben saját
aláírása mellett fel kell tüntetnie az illető formanyomtatvány által kért valamennyi adatot. A
pályázó figyelmét különösen arra kell felhívni, hogy tüntesse fel a szakra, oktatási nyelvre,
képzési formára (nappali, csökkentett látogatású, távoktatás), valamint a finanszírozási
rendszerre vonatkozó opcióit. A jelentkezőket tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben nincs
elég jelentkező a tanulmányi csoport indításához, ugyanazon kar keretében működő azonos
képzési ágon belül másik szakot választhatnak. Ezt a második, harmadik stb. opciót
beiratkozáskor kell megjelölni a kar jelentkezési lapján. A beiratkozási időszak lezárulta után
nem módosíthatóak az opciók, azok sorrendje, valamint a beiratkozási űrlapon szereplő
egyéb információk.
11. A jelentkezőket tájékoztatni kell a felvételivel, valamint a szakokkal kapcsolatos
valamennyi tudnivalóról, a kar minden tagozatát képviselő, jól tájékozott oktatók
közreműködésével, akik az illető karon nyújtott oktatási szolgáltatások valamennyi nyelvén
felvilágosítást tudnak nyújtani. Mindezen feltételek biztosításáért a tagozatvezetők felelnek.
A hely elfoglalásakor leadott dossziénak a következőket kell tartalmaznia:
a) az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya, illetve olyan igazolás,
amelyből kiderül a hallgató diákstátusa (második szakot végző hallgatók esetében)
b) születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a kar által történő hitelesítés
érdekében ennek eredeti példánya
c) iskola- vagy családorvos által kiállított orvosi igazolás (eredeti példányban);
d) két, személyazonossági igazolvány méretű fénykép
e) a záróvizsga- vagy ezzel egyenértékű oklevél (hitelesített másolatban), azok
esetében, akik elvégzett főiskolai tanulmányaik után második szakot szeretnének hallgatni;
valamint záróvizsga-oklevél vagy igazolás azok számára, akik magiszteri tanulmányokat
folytatnak
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f. a karok saját módszertana által előírt további dokumentumok
A 41/2016-os számú Sürgősségi Kormányrendelet eltörli a leadandó okiratok hitelesítésének
követelményét, helyette az eredetivel történő megegyezést kell igazolnia a karokon erre
kijelölt személynek.
12. Amennyiben ezt indokoltnak tartják, a karok előírhatnak fizikai erőpróbákat
és/vagy speciális orvosi vizsgálatokat. Csak a jelzett próbákon átment jelentkezők maradnak
a beiratkozási listán.
IV. A FELLEBBEZÉSEK MEGOLDÁSA
1. A felvételi vizsga eredményeit, a karok Felvételi Bizottsága általi ellenőrzését és
jóváhagyását követően, azonnal nyilvánosságra kell hozni, kifüggesztve a kar székhelyén egy
jól látható helyre. A kinyomtatott dokumentumokon fel kell tüntetni a kifüggesztés napját és
óráját.
2. Ezt az utolsó szakaszt a következő közbeeső szakaszok előzik meg:
a) a jelentkezők jegyeinek számítógépes feldolgozása
b) minden pályázó (általános) végső átlaga a vizsgákon elért és az összesítő listán
feltüntetett jegyek (kerekítés nélküli) számtani középarányosa, két tizedesnyi pontossággal
c) a kari felvételi tanács elnöke, valamint az Egyetem Rektora által aláírt felvételi
eredményeket ki kell függeszteni a kar hirdetőtábláján. A tandíjas és tandíjmentes helyekre
bejutott jelentkezők névsorát szakonként kell nyilvánosságra hozni az átlag (és egyéb
kritériumok) csökkenő sorrendjében, a (verseny valamennyi szakjáról) elutasított pályázók
névsorát pedig ábécérendben. A IV. cikk 1. pontjában előírtak mellett kötelező módon fel kell
tüntetni a fellebbezések benyújtásának határidejét és helyét.
3. A fellebbezéseket annak a karnak a székhelyén kell benyújtani, ahol a jelentkező
vizsgázott, az eredmények kifüggesztésétől számított 48 órán belül. A fellebbezések
megoldása a kari Felvételi Bizottságok hatáskörébe tartozik, ezek eredményeit jól látható
helyre kell kifüggeszteni. Amennyiben a jelentkező elégedetlen a fellebbezésre adott
válasszal, vagy úgy ítéli meg, hogy annak nincs jogi alapja, az Egyetem Felvételi
Bizottságához fordulhat.
4. A fellebbezések eredményeinek nyilvánosságra hozatala kifüggesztés révén
történik, erről a kari szintű Felvételi Bizottságnak kell gondoskodnia. A fellebbezések
megoldásának és megválaszolásának határidejét követően, a felvételi eredményei véglegesek,
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és ezek nem módosíthatóak, csak a visszalépések, a helyek el nem foglalása, valamint az
átiratkozások révén. A végleges eredmények megjelenését követően nem lehet elfogadni
olyan jellegű fellebbezéseket, amelyek a felvételi módszertanának hiányos ismeretéből
származnak.
V. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK
1. Az eredmények kihirdetését megelőzően a karoknak az Egyetem Rektori
Hivatalába kell benyújtaniuk a következő egyetemi évre felvételt nyert jelentkezők listáját.
Ezt követően ezek a dokumentumok nem módosíthatóak. A listákat alá kell írnia az Egyetemi
Felvételi Bizottság elnökének, és ezek képezik a beiskolázás alapdokumentumát. Az utólagos
visszalépések és átiratkozások a beiskolázottakra érvényes mechanizmusok szerint történnek.
2. Jelen Szabályzat elfogadása hatálytalanítja a korábbi határozatokat és
szabályzatokat. Bármely módosítás csak a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusának
jóváhagyásával történhet, vagy valamely kényszerítő jogszabály megjelenése esetén.
3. Az Adminisztratív Tanács feljogosított arra, hogy jelen Szabályzatot
összeegyeztesse a felvételi vizsgák megkezdéséig kibocsátott tanügyminiszteri rendeletekkel.
Dr. Soós Anna egyetemi docens
az Egyetemi Felvételi Bizottság elnöke,
tanulmányi rektorhelyettes, a Magyar Tagozat vezetője
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