A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZATA – az Európai
Kreditátviteli Rendszer (ECTS) 60. cikkének megfelelően bármely államilag támogatott tandíjmentes helyre

bejutó hallgató (román állampolgárok, az EGT államainak polgárai, Svájc polgárai és az EU
tagállamainak polgárai) csak az első tanulmányi évben élvezi a felvételi vizsgán megszerzett
tandíjmentes helyet.
Ez alól kivételt képeznek:
a) szociális problémákkal küszködők
- a hallgató mindkét szülőjére árva, árvaházból vagy családi nevelőotthonból származik
- az egyszülős családból származó hallgatók, ha az egy főre eső jövedelem kisebb, mint az
országos minimálbér, és a hallgatónak sikerül minimum 45 kreditet összegyűjtenie
- a sokgyerekes (tanulók és egyetemista gyerekek) családból származó hallgatók, ha az egy főre
eső jövedelem kisebb, mint az országos minimálbér, és a hallgatónak sikerül minimum 45
kreditet összegyűjtenie. A szociális helyzetet igazoló iratokat
(https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse) amelyek a 2019 június, július és
augusztusi hónapok jövedelmét bizonyítják, szeptember 2 - 6 illetve 9 – 13 között kell iktatni a
titkárságon:
1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
2. személyi igazolvány fénymásolata;
3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának vagy a születési
anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
5. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még formális
oktatásban vesz részt
6. kiskorú gyermek után kapott támogatás
7. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről , valamint a család jövedelméről szóló
igazoló okiratok:
a) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére
vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2019. június, 2019 . július és 2019. augusztus
hónapokra;
b) munkanélküliségi igazolás;
c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
8. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
9. határozat másolata amennyiben a hallgató állami gondozásban részesül

10. a birósági határozat másolata amennyiben a hallgató elvált szülők gyermeke; ehhez csatolni kell az
igazolást a hallgató (és testvérei) számára fizetendő gyermektartási díj összegéről
11. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
12. A hallgató és minden 18 éven felüli családtag közjegyző előtt megírt nyilatkozata, a család
jövedelméről (a 6-os számú Mellékletnek megfelelően)

b) További esetek
- azok a roma nemzetiségű hallgatók, akik a roma nemzetiségűek számára fenntartott tandíjmentes
helyekre jutottak be
- azok a Moldovai Köztársaságból érkező hallgatók, akik a számukra fenntartott tandíjmentes helyekre
jutottak be
- azok a külföldi hallgatók (kivéve az Európai Unió tagállamaiból, az Európai Gazdasági Térségből, és az
Európai Közösség államaiból származó hallgatókat), akik tandíjmentes helyre jutottak be az Oktatási,
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium rendeletének értelmében. A fennmaradó államilag támogatott
tandíjmentes helyeket minden egyetemi év végén újra elosztják a súlyozott átlagok alapján, függetlenül
attól, hogy az illető hallgató azelőtt tandíjköteles helyen vagy tandíjmentes helyen tanult-e.
Az államilag támogatott tandíjmentes helyeket előbb az integralista hallgatók között osztják szét, akik
teljes mértékben teljesítették az előző tanévben a Tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeiket,
és összegyűjtöttek legalább 60 kreditet. Abban az esetben, ha az integralista hallgatók száma kisebb,
mint a tandíjmentes helyeké, a fennmaradó tandíjmentes helyeket a nem integralista hallgatók között
osztják szét a tanulmányi átlagok függvényében. A súlyozott átlagok kiszámításánál a sikertelen vizsgák
esetében a beszámított érdemjegy a zérus. A tandíjmentes helyek megszerzése egy évre érvényes. A
karok / szakok / tanulmányi programok / az oktatás nyelve közötti átjárhatóság a tandíjmentes helyeken
tanuló hallgatók esetében, kizárólag az érvényes törvények tiszteletben tartásával biztosítható. 61. cikk.
Ugyanazon személy csak egyetlen alapképzésben, mesteri és doktori képzésben vehet részt
tandíjmentesen, amint azt a Tanügyi Törvény 142. cikkelyének (6) bekezdése, illetve a felvételi
vizsgákat szabályozó, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kiadott rendelete
szabályozza és előírja. Az a hallgató, aki párhuzamosan két szakon tanul, az egyik szakon kérheti a
tandíjmentességet a dékánnak intézett kérvényben. A kérvény mellé csatolni szükséges a másik szak
dékánja és főtitkára által kibocsátott igazolást, amely tanúsítja, hogy azon a szakon a hallgató nem élvez
tandíjmentességet. Az egyetemi tanév kezdetekor összeállítják a tandíjmentes hallgatók névsorát.

