
A Pszichológia és Neveléstudományok kar felvételi 
szabályzatának 

melléklete a 2020–2021-es egyetemi tanévre 
- Jóváhagyva a Pszichológia és Neveléstudományok kar 2020, május 15-i gyűlésén - 

 
 
Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos 
szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek 
felfüggesztésére, és az online oktatásra való áttérésre vonatkozó határozatait, a 2019. december 10-én kiadott 
24.050-es számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Felvételi szabályzatát, 
amennyiben az országos járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a frontális tevékenységek újrakezdését,  a 
Pszichológia és Neveléstudományok kar tanácsa a 2020. júliusi és a 2020. szeptemberi felvételi időszakokban,a 
következő rendelkezéseket lépteti érvénybe: 
 

1. A jelentkezők beiratkozása 
A jelentkezők beiratkozása a Pszichológia és Neveléstudományok karon 2020. júliusi és a 2020. szeptemberi 
felvételi időszakokban online vagy a kar székhelyén  történik (kivételes esetben). 

1.1. Az online iratkozás 2020, július 9, 9,00 órától 2020,  július 13, 13,00 óráig lehetséges illetve 2020, 
szeptember 7, 9,00 óra és 2020, szeptember 8, 13 óra között. 

1.2. A kar székhelyén történő iratkozás (Sindicatelor utca 7 szám) csak kivételes esetben történhet meg, pl. 
interneteléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel. Ebben az esetben előzetes 
jelentkezés alapján július 2020, 9, 10, 11 és 13 illetve 2020 szeptember 7 vagy 8-án, 9 – 13 óra között 

1.3. A beiratkozáskor beiratkozási formanyomtatványokat kell kitölteni.  A jelentkezők felelősséget vállalnak a 
közölt adatokért. Kizárással büntetik mindazon jelentkezőket, akik a büntetőtörvényben felsorolt hamisítási 
esetek bármelyikét elkövetik. 

1.4. A tantárgyolimpiák díjazottjai akik a 2.2-es pontnak felelnek meg, ugyanazokat az 1.3 pontban közölt 
beliratkozási lépéseket kell kövessék  

 
2. A jelentkezők felvétele 
2.1. A Pszichológia és Neveléstudományok Kar helyeire a felvételi bejutásához a felvételi átlagok csökkenő 

sorrendjét veszik figyelembe. Ha az utolsó helyre több ugyanolyan átlaggal rendelkező jelentkező van, 
akkor az egyetem Kari tanácsa által megszabott kritériumok alapján kerülnek elosztásra. 

2.2. A szakkal kapcsolatos nemzetközi vagy országos tantárgyversenyek dijazottjai  mellett azok az  érettségi 
diplomával rendelkező jelentkezők is bejuthatnak felvételi nélkül akik a 2019-20-as tanévben megyei színtű 
tantárgyversenyen 1. helyet értek el. 

3. A helyek visszaigazolása 
3.1 A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és a felvételi platformra való feltöltésével 

történik,  Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani. 
Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetését 
is.  A tandíj teljes összegben való befizetése esetén,  a hallgató 10%-os kedvezményben részesül.  

3.2 A hely visszaigazolása a Kar székhelyén (Sindicatelor utca 7 szám) alatt csak kivételes esetben történhet 
előzetes egyeztetés alapján. 

3.3. Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, 
illetve eredeti változatban  benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén 
megszerzett helyét.  

3.4 A tantárgyversenyek dijazottjai, akik  a Pszihológia és Neveléstudományok karára történő egyszeri 
beiratkozásuk esetén 10-es végső felvételi átlaggal jutnak be ugyanúgy vissza kell igazolják az elnyert 
helyet.. 

 
4. Az újraelosztási kérvények iktatása 



  

 

  

 

4.1. Minden jelentkező aki várólistán szerepel, újraelosztási kérelmet iktathat, ahhoz, hogy a  megmaradt 
államilag támogatott vagy költségtérítéses helyekre bekerülhessenek. 

4.2. Az újraelosztási kérelem a beiratkozási nyomtatványban szereplő opciókra vonatkozik. 
4.3. Az újraelosztási kérelmet online kell kitölteni. Csak kivételes esetekben és előzőleg megbeszélt idöpontban 

lehet személyesen iktatni ezeket a kérvényeket a Kar székhelyén. 
 

5. Felvételi naptár 
5.1. Alapképzés, 2020 július  

 
 

  2020. július 9., 10., 11., 12., 13 Beiratkozás. 12-én csak online lehetséges 
2020. július 14 Beiratkozási lista kifüggesztése 

2020. július 15 – 23 
 

A bejutási átlagok kifüggesztése, a helyek 
elfoglalása valamint a két újraelosztási eljárás 

2020. július 24 A végső eredmények kifüggesztése 

 
 

5.2. Alapképzés, 2020 szeptember  
 

2020. szeptember 7, 8 Beiratkozás 
2020. szeptember 9 Beiratkozási lista kifüggesztése 

2020. szeptember 10-15 A bejutási átlagok kifüggesztése, a helyek 
elfoglalása valamint a két újraelosztási eljárás 

2020. szeptember 16 A végső eredmények kifüggesztése 

 
5.3. Mesterképzés, 2020 július 

 
2020. július 9., 10., 11., 12., 13 Beiratkozás. 12-én csak online lehetséges 

2020. július 14 Beiratkozási lista kifüggesztése 

2020, július 15-16 Felvételi vizsga (amennyiben van) 



  

 

  

2020. július 17 - 23 
 

A bejutási átlagok kifüggesztése, a helyek 
elfoglalása valamint a két újraelosztási eljárás 

2020. július 24 A végső eredmények kifüggesztése 

5.4. Mesterképzés, 2020 szeptember 
 

2020. szeptember 7, 8 Beiratkozás. 12-én csak online lehetséges 
2020. szeptember 9 Beiratkozási lista kifüggesztése 

2020, szeptember 10 Felvételi vizsga (amennyiben van) 

2020. szeptember 11 - 15 
 

A bejutási átlagok kifüggesztése, a helyek 
elfoglalása valamint a két újraelosztási eljárás 

2020. szeptember 16 A végső eredmények kifüggesztése 

 
6. A KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI – ALAPKÉPZÉS 
6.1. Felvételi kritérium  

a. Pszichológia szak 
100%: az érettségi általános jegy 

b. Gyógypedagógia szak 
100%: az érettségi általános jegy 

 
6.2. Elosztási kritériumok 
a. “Magyar nyelv és irodalom” érettségi jegy (azok esetén, akik roman nyelvű 

középiskolába jártak, a “Román nyelv és irodalom”), abban az esetben ha írásbeli és 
szóbeli jegy is van, azok átlaga számítandó 

b. a II tantárgy jegye, amely az érettségi oklevélben szerepel 
 

7. A KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI – MESTERKÉPZÉS 
 

PSZICHOLÓGIA szakirány 
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS 
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 
50%: A záróvizsga (licensz) általános eredménye 
50%: az alapképzés tanulmányi átlaga 
Elosztási kritériumok 

a. A záróvizsga (licensz) általános eredménye 
b. Az érettségi általános jegy 


