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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; a 2018. január 16-án kiadott 3.062-es 
számú Miniszteri Rendelet 13. cikkének módosításaival, amely 2018. február 6-án jelent meg a Hivatalos 
Közlöny 116-os számában, és amelynek jóváhagyása a 2018. december 7-én készült 547/DGÎU számú 
tanügyminisztériumi átirat alapján történt. 
 
BEVEZETÉS 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

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 
441/2001-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, az utólagos módosításokkal és 
kiegészítésekkel újraközölt 44/2016-os számú, az Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium 
megszervezéséről és működéséről szóló Kormányhatározat valamint a  Pszichológia és 
Neveléstudományok kar 2020, május 15-i gyűlésén jóváhagyott felvételi szabályzat mellékletének 
előírásaival összhangban az alapképzésre, a magiszteri és a doktori szintű képzésre verseny útján 
lehet bejutni. Felvételit csak azokban a felsőoktatási intézményekben lehet szervezni, amelyek 
szerkezetében az oktatás akkreditált vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szakokon 
történik. 
 

2.   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. Az állami és tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők teljes létszáma nem 
haladhatja meg a szakterületek és szakok/tanulmányi programok számára előirányzott beiskolázási 
kapacitást. 
Tandíjas helyekre azok a jelentkezők pályázhatnak, akik az államilag támogatott helyekre való 
bejutás határvonala alá kerültek, a bejutási átlagok vagy pontszámok csökkenő sorrendjében. 
 

3.   A Pszihológia és Neveléstudományok kar alapképzésre illetve magiszteri képzésre szervez 
felvételt, a 2. pont a és b. alpontjának megfelelően. 

 
4. Az alapképzési felvételit a 640/2019-es Kormányhatározat alapján meghatározott alapképzési 

szakterületeken, míg a magiszteri képzési felvételit a 641/2019-es Kormányhatározat alapján 
meghatározott magiszteri szakterületeken szervezzük meg. 

A Pszihológia és Neveléstudományok karon belül az alapképzésre: 
-     Pszichológia szakirány – ezen belül Pszichológia képzési program 

http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli


  

-     Neveléstudományok szakirány – ezen belül a Gyógypedagógia képzési programra, 
a magiszteri képzés esetében Pszichológia szakirány   keretén belül a Pszichológiai tanácsadás és 
beavatkozás képzési programra  szervezünk felvételt. 

 
5. Alapképzési felvételire jelentkezhetnek mindazok a romániai állampolgárok akik érettségi vagy ezzel 
egyenértékű oklevéllel rendelkező középiskolát végzettek, illetve mindazok akik tanulmányaikat 
tanulmányaikat külföldön végezték, és oklevelüket honosították az erre jogosult hivatalnál. Az Európai 
Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak 
polgárai is jelentkezhetnek felvételire, a roman állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek 
mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is.   Magiszteri felvételire jelentkezhetnek az alapképzési egyetemi 
oklevéllel rendelkező végzettek, az alapképzési program elvégzésének évétől függetlenül. Az Európai 
Unió 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. 
Az Európai Unió 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. 
 

Az Európai Unió tagállamaiból, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség 
államaiból jelentkzők az iratkozás alkalmával be kell mutassanak egy, a szak oktatási nyelvével megegyező 
nyelvvizsga oklevelet (minimum B1), vagy az alábbi listán szereplő oklevelek egyikét: 
https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica. 
 
 

a. 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. 
 

b. A pszichotikus rendellenességekkel vagy a súlyos személyiségzavarokkal diagnosztizált jelöltek nem  
nyerhetnek felvételt.  A diagnózis fennállása alapján a felvételi bizottság megtagadhatja a jelölt helyének 
megerősítését. 
 

c. Részt vehetnek a felvételin a külföldön végzett és az illetékes szakminisztérium által elismert  
tanulmányokkal rendelkező román állampolgárok. 
 

d. A mesteri képzésre való felvételikor részt vehetnek az alapképzés vagy azzal egyenértékű  
végzettséggel rendelkezők, függetlenül az alapképzés végzettségének évétől. 
 
 
A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezőknek, bizonyítaniuk kell Moldovai Köztársaságbeli 
állampolgárságukat. Kettős roman-moldovai állampolgárság esetében javasolt annak az államnak a 
polgáraként iratkozni, ahol az állandó lakhellyel rendelkezik. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok Központjának és az egyes karoknak a hatáskörébe tartozik a külföldi 
állampolgársággal rendelkezők felvételi vizsgájával kapcsolatos tudnivalók közzététele.  
 
 
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 számárafenntartott 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. 
A vidéki középiskolákban végzett jelentkezők számára biztosított tandíjmentes helyek elosztására 
(alapképzésen és magiszteri képzésen) a 2018. júliusi felvételi időszakot követően kerül sor, a helyek 
visszaigazolása után. e) 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. 
 

A szociális védelmi rendszerből jelentkezők a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott 
igazolást kell felmutatniuk az iratkozáskor. 
 
 
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. 
 
 
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 alkalommal. Bármilyen egyéb 
helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.  
 
8. Az egyetemi oklevéllel rendelkező vagy nem rendelkező, állami vagy magánegyetemen végzett 
hallgatók a következő feltételek mellett jelentkezhetnek egy újabb szakra: 
 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. 
 
A jelentkezőnek beiratkozáskor ki kell töltenie és alá kell írnia egy nyomtatványt, 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.,büntetendő. 
Kizárással büntetik mindazon jelentkezőket, akik a büntetőtörvényben felsorolt hamisítási esetek 
bármelyikét elkövetik, 

 
9. A Pszihológia és Neveléstudományok karra jelentkező más szakon záróvizsgázott iratkozók 
ugyanazoknak a felvételi kritériumoknak kell megfeleljenek mint azok, akik először felvételiznek 
egyetemre. 
 



  

 

  

10. A normál tanulmányi ciklus állami költségvetésből történő finanszírozása azt jelenti, hogy valamennyi 
tanulmányi évet tandíjmentes rendszerben lehet folytatni, egyetlen alkalommal. Bármilyen egyéb 
helyzetben – a szociális esetek kivételével –, a tanulmányi év tandíjas rendszerben zajlik.  
 
11. Mindazon érettségi diplomával rendelkező jelentkezők, akik: 

- a líceumi évek (IX–XII. osztály) idején a választott szakkal kapcsolatos tantárgyversenyek 
nemzetközi szakaszán I., II., III. vagy különdíjban részesültek, vagy 

- akik I. díjban vagy arany éremmel  részesültek ugyanezen tantárgyversenyek országos szakaszán 
a középiskola elvégzésétől számított legtöbb három évig, 

- a 2019-2020-as tanévben a választott szakkal kapcsolatos tantárgyversenyek megyei szakaszán I. 
díjban részesültek, a Pszihológia és Neveléstudományok karára történő egyszeri beiratkozásuk esetén 
10-es végső felvételi átlaggal jutnak be, viszont teljesítenük kell a felvételi beiratkozási illetve elnyert hely 
visszaigazolásával kapcsolatos teendőket. 

 
A magiszteri tanulmányokra történő felvételi minden alapképzést elvégzett hallgató számára nyitott, a 
helyek számának függvényében, az egyetemen akkreditált képzési programokra.  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: 
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/competenta-limba/certificate-competenta-lingvistica.pdf. 
 
Egyetemi alapképzésre és magiszteri képzésre történő felvételi esetén a felvételi próba a meghirdetett 
képzési program nyelvén történik. 
 

 
 
12. A Pszichológia és Neveléstudományok Kar helyeire a felvételi bejutásához a felvételi átlagok 
csökkenő sorrendjét veszik figyelembe. Az állam által megadott helyek számát nem lehet meghaladni. . 
Ha az utolsó helyre több ugyanolyan átlaggal rendelkező jelentkező van, akkor az egyetem Kari tanácsa 
által megszabott kritériumok alapján kerülnek elosztásra. 

 
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. 
 
Ugyanarra a helyre azonos átlaggal bejutottak elosztási kritériumai a következőek (magyar nyelvű 
szakon): 

 
-“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 
-a II tantárgy jegye, amely az érettségi oklevélben szerepel. 

 
Azoknak a jelentkezőknek, akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, kizáró jellegű 
magyar nyelvi kompetenciavizsgát kell letenniük, melyen MEGFELELT minősítést kell elérniük. 
 

B. A felvételivel kapcsolatos általános kritériumok-Alapképzés 
 
 

1. ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

Minden karon létre hozzák a dékánnak alárendelt 2020-as 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. ÁLTALÁNOS FELVÉTELI KRITÉRIUMOK ÉS ÚTMUTATÁSOK  

2.1. A felvételi megszervezése a Pszichológia és Neveléstudományok Karon a tanulmányi rektorhelyettes, 
valamint az Egyetem Felvételi Bizottságának közvetlen irányítása alatt történik, a hatályban levő 
jogszabályok betartásával. 
 2.2. Az állami költségvetésből támogatott helyekre a felvételi kizárólag a szakminisztérium Rendelete által 
az Egyetemnek kiosztott helyek függvényében történik.  
2.3. A távoktatásos képzésekre ugyanolyan módon történik a felvételi, mint a nappali képzésre. A 
távoktatásos képzésen csak költségtérítéses helyek vannak. 
2.4. A felvételi átlag legkisebb értéke 5,00 (ötös) az alapképzés esetében illetve 6.00 (hatos) a mesteri 
képzésnél.  Abban az esetben, ha az iratkozó más országban végezte a tanulmányait, az oklevél hivatalos 
elismertetése után a jegyei a romániai rendszernek megfelelően lesznek átszámítva. 
2.5. Abban az esetben, ha a jelentkező nem tud eleget tenni a felvételi átlaggal kapcsolatos kritériumoknak, 
nem iratkozhatnak be a felvételi vizsgára. 
 
 

3. A KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI - ALAPKÉPZÉS 
 
a. PSZICHOLÓGIA szakirány 
PSZICHOLÓGIA szak 
3 év, nappali képzés 
3 év, távoktatás 
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 
100%: az érettségi általános  jegy. 

 
b. NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakirány 
GYÓGYPEDAGÓGIA szak 
3 év, nappali képzés 
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 
100%: az érettségi általános jegy. 

 
 
 

4. AZ ELŐIRATKOZÁS  ÉS IRATKOZÁS AZ ALAPKÉPZÉSRE 
JELENTKEZŐK         ESETÉN 

 
2020-ban, a Pszichológia és Neveléstudományok kar két szakaszban szervez felvételt.  
Az első időszak júliusban zajlik (2020. július 9 –24 között).  A betöltetlen helyek elfoglalására 
második felvételi időszakra is sor kerül szeptemberben (2020. szeptember 7–16 között).  
 
A júliusi felvételikor, a 4.1-es pontban szereplők postán keresztül is iratkozhatnak 2020. március,1 - 
2020. július, 6 között.  (Az iratcsomag beérkezésének utolsó napja 2020. július, 6). 
Azok a személyek, akik előiratkoztak, már nem kell beiratkozzanak 2020 július 9-13 között! 
 
 
4.1 Előiratkozás 

 
A Pszichológia és Neveléstudományok Karon a jelentkezők beiratkozása az Állandó Felvételi Iroda 
megszervezésével kerül sorra. 
A következő esetekben lehet postán keresztül előiratkozni, ha a személy érettségi oklevéllel 
rendelkezik: 

a)  és  tantárgyversenyek dijazottja (jelen szabályzat 11. pontja) 
b)  második alapképzésre iratkozik 

 
 
Az előiratkozó személyek a következő iratokat kell eljuttassák az Állandó Felvételi Irodához:  



  

  

  

 
a. az egyetem honlapjáról elérhető beiratkozási lap 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-licenta.pdf), kitöltve minden adattal és 
aláírva. Figyelem, a beiratkozási lap minden szakra más! 
b. 1-es számú Melléklet (Anexa I):  (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/), amelyet online kell kitölteni 
kétoldalasan kell kinyomtatni és minden oldal alján alá kell írni. 
c. a számla eredeti / fénymásolt változata, amely az iratkezelési- és felvételi díj kifizetését (50+200 lej) 
bizonyítja. A díjat postán lehet fizetni, feltüntetve a következőket: 

 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educatiei – Admitere 
Cont: RO 35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj. 
Cod fiscal: 4305849 

 
 
 
A felvételi iroda címe: 
Facultatea de Psihologie și Ștințele Educației, UBB 
Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj Napoca, jud. Cluj 
Cod poștal 400029 

 
 
 

4.2. AZ ALAPKÉPZÉSRE VALÓ BEIRATKOZÁS  
 
A beiratkozás a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt 
történik, 2020 július 9 – 15 között, az öszi felvételikor pedig 2020 szeptember 7 vagy 8-án, vagy online 
július 15, 13 óráig illetve ősszel, 2020, szeptember 6, 13 óráig.  
 
A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a 
beiratkozás költségtérítéses.  
A beiratkozási díj: 200 lej; minden kiválasztott szakra külön fizetendő. 
Iratkezelési díj: 50 lej. 
A beiratkozás történhet személyesen, egy meghatalmazott személy által vagy pedig on-line. 
Az Európai Unió tagállamaiban tanulmányait végzett személyek is jelentkezhetnek a képzésekre, az útlevél 
(személyigazolvány) és a tanulmányi okiratok fénymásolatai és azok elismertetése alapján. 
Nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire. 
Azok a román állampolgárok akik külföldön folytatták a tanulmányokat, a felvételire való iratkozáskor be 
kell mutassák az elismert okleveleket. 

A külföldi diákok jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a Nemzetközi Osztály 
honlapján találhatóak információk: http://www.cci.ubbcluj.ro/: 

-  Az Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők:  
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php 
- Nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők: 
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php 
- külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező roman állampolgárok, a külföldi okiratok elismertetésével: 
https://www.cnred.edu.ro/ro. 
 
Kiegészítő információkat a következő elérhetőségen kaphatnak 
Corina TODEA 
Tel: 0040-264.429.762, 6023. belső 
E-mail:  corina.todea@ubbcluj.ro 
 
4.2.1. Beiratkozás a kar székhelyén a beiratkozási szám kiosztásával csak kivételes esetekben 
lehetséges, előzetes egyeztetés után. 
 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-licenta.pdf
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
http://www.cci.ubbcluj.ro/
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_stude
https://www.cnred.edu.ro/ro


    

  

   

    

A beiratkozás külön történik minden szakra. Ebben az esetben minden szakra külön  beiratkozási 
nyomtatványt kell kitölteni és az iratkezelési- és felvételi díj összegét minden szakra külön ki kell fizetni. 
Az I-es számú melléklet (Anexa I) online kitöltése ebben az esetben egyszer kell megtörténjen. 
 
Az iratkozáskor, 
4.2.1.1. A már kitöltött I-es számú mellékletet (Anexa I; https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, 
kétoldalasan kell kinyomtatni és minden oldalon alá kell írni. Ha nincs lehetőség az online kitöltésre, akkor 
ez megtehető az iratkozás helyszínén (2020, július 9 – 15 között illetve szeptember 7 vagy 8-án) 

 
4.2.1.2. A jelentkezők a beiratkozási nyomtatványt 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-licenta.pdf) is kinyomtatják, 
kitöltik, aláírják és elhozzák a beiratkozáskor. Ha nincs lehetőség a nyomtatvány letöltésére, akkor ezt 
megtehetik az iratkozás helyszínén (2020, július 9-15 között illetve szeptember 7 vagy 8-án). 

 
 

4.2.1.3. Beiratkozáskor a felvételi dijat be kell fizetni a felvételi központban (előzetes egyeztetés után), ami 
a következőkből tevődik össze: 
 
a. A beiratkozási díj: 200 lej; minden kiválasztott szakra külön fizetendő. A Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és 
gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei 
mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében. A jelentkezőnek a beiratkozási díj 
elengedését kérvényeznie kell 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf) a Felvételi 
Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott igazoló okiratokat. A beiratkozáskor a 
jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más 
felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. 
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak 
egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, a további szakokon kötelesek a 
felvételi díjat kifizetni. 

b. Iratkezelési díj: 50 lej. A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere 
biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség 
kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az 
árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség 
kifizetése alól. 
 

 
4.2.1.4. A díjmentes iratkozók (beiratkozási és iratkezelési díj) kérvényt kell iktassanak 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf) amihez 
csatolni kell az igazoló iratokat. 
4.2.1.5. A jelentkező az iratkozási teremben le kell adja a fenntebb jelzett iratokat illetve nyugtát, valamit a 
következő iratok másolatát: érettségi oklevél, törzskönyvi kivonat, születési bizonyívány, 
személyazonossági igazolvány, orvosi igazolvány, ahhoz, hogy beiratkozási számot kapjon. A nem 
Romániában érettségizett jelentkező a felvételin való részvételi engedélyt is kell csatolja. Ha ezt 
elmulasztja, akkor nem vehet részt a felvételin. 
 
 
 
4.2.1.6. Azok a jelentkezők, akik postán keresztül iratkoztak legkésőbb 2020, július 10-ig a felvételi 
bizottságtól iktató számot kapnak e-mailen. 
 
4.2.2. Online iratkozni 2020, július 15 valamint 2020, szeptember 8-ig lehetséges. 
Online iratkozáskor a következő lépéseket kell teljesíteni: 
 
4.2.2.1. Az I-es számú melléklet kitöltése és lementése pdf formában (Anexa I; 
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) 

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-licenta.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/


  

  

4.2.2.2. . A letöltöttbeiratkozási nyomtatványt 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-licenta.pdf), ki kell tölteni, alá 
kell írni és be kell szkennelni (PDF vagy JPEG formában). Minden szakra más nyomtatvány szükséges. 
4.2.2.3. Díjmentesség esetében, a megfelelő nyomtatványt ki kell tölteni, alá kell írni és az igazoló irattal 
együtt be kell szkennelni. A következő nyomtatványok érhetők el:  

 
 
- beiratkozási és iratkezelési díj  mentesség esetében: 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf 
 

- roma nemzetiségű jelentkezők esetében: 
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-etnie-roma-licenta.pdf 

 
- különleges segítségnyújtási kérelem: 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-asistenta.pdf 
 

4.2.2.4. Fiók létrehozása az összes korábban felsorolt dokumentum feltöltéséhez (4.2.1.5., 4.2.2.1., 4.2.2.2. 
esetleg 4.2.2.3) 
4.2.2.5. A felvételi dij befizetése minden szakra kükön-külön. 
 
A beiratkozás csak akkor érvényes, ha az iratkozó online megkapja a beiratkozási számot a felvételi 
bizottságtól arra az e-mail címre amit az I. számu mellékletben jelzett. Javasolt yahoo vagy gmail típusu 
maileket használni. Ugyanakkor az I. számu mellékletben jelzett telefonszám is működőképes kell legyen, 
hisz amennyiben a feltöltött adatok nem megfelelőek, a felvételi bizottság telefonon keresztül is keresheti a 
jelentkezőt. Abban az esetben, ha a jelentkező a bizottság három egymás utáni hívására nem válaszol, 2020 
július 9-15, 9-13 óra között vagy pedig szeptember 7 – 8, 9-13 óra között, az iratkozás érvénytelen. 
Azok az iratkozók, akik 2020, július 15 illetve 2020 szeptember 8, 15 óráig nem kapták meg a beiratkozási 
számot, a következő telefonszámon jelezhetik ezt: 0756941107. 
 
 
 
 
 

5. A FELVÉTELI VIZSGA VÉGREHAJTÁSÁNAK FOLYAMATA-ALAPKÉPZÉS 
 
 
5.1. Minden jelentkező, aki a várólistára került, egy újraelosztási kérelmet adhat le, hogy versenyben 
maradhasson. Ezek a személyek az átlaguknak megfelelően foglalhatnak el megmaradt helyeket, és 
automatikusan bekerülnek, ha a bejutási lista változik.Az újraelosztási kérelem leadásának 
elmulasztása a felvételi vizsgáról való kizárást jelenti, minden előzetes értesítés nélkül. 
 
5.2. A hely visszaigazolása / az újraelosztási kérések iktatása 

 
A jelentkező, az eredmények kifüggesztése után vissza kell igazolja az elnyert helyet vagy pedig 
újrelosztási kérelmet kell iktasson. Ezek elmúlasztása a felvételi vizsgáról való kizárást jelenti. 

 
Az elnyert hely elfoglalásához a következő dokumentumokra van szükség: 
- a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, 
az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a 
költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók 

 
- beiskolázási szerződés 

 
A külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordításokat és az 
eredeti okleveleket is valamint az elismert érettségi oklevelet. 

 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-licenta.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-etnie-roma-licenta.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-asistenta.pdf


  

 A jelzett iratokat online kell feltölteni vagy pedig szemelyesen kell behozni a felvételi központhoz, előzetes 
egyeztetés után. 
 
Ha az iratok online voltak feltöltve, az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell 
benyújtani.  
 
 
A helyek elfoglalása és az újraelosztási kérelmek iktatása: 2020. július 17, 18, 19, 20 (illetve 2020 
szeptember 10, 11). 

 
Ha egy államilag támogatott helyre bejutott diák visszautasítja vagy nem foglalja el a helyét, a következő 
kritériumok alapján kerülnek újraelosztára a helyek: 
-  a helyet azoknak a jelölteknek egyike foglalhatja el, akinek felvételi átlaga az utolsó bejutó jelöltével 
azonos, a Kar által meghatározott elosztási kritériumok betartásának megfelelően; 
- a helyet az első olyan jelölt foglalja el, akinek a felvételi átlaga az államilag támogatott helyekre felvett 
jelölt felvételi átlaga alatt van; 
- a szakon belüli elosztással, a beiratkozási űrlapon bejelölt opció figyelembe vételével. 

 
5.5. Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert felvételt, legtöbb két szakon igényelheti az 
egyetemista státusának megőrzését (megszerzését).  
5.6. Amennyiben az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgató a tanév megkezdése után jelzi, hogy 
nem kívánja tovább folytatni a tanulmányokat, azt jelenti, hogy ezt a tanulmányi évet tandíjmentes 
rendszerben folytatta. 

5.7 Az első újraelosztást követő listákat 2020 július 21-án (illetve 2020 szeptember 14-én) függeszti ki 
online a felvételi bizottság. 
 
Az újraelosztást követő hely elfoglalásának megerősítése a felvételi okiratok leadásával, a tandíj első 
részletének kifizetése 2020.július 22-23-én  (illetve 2020 szeptember 14, 15-én) történik. 

 

 
 
5.8. Az el nem foglalt helyekre egy őszi felvételi időszak kerül megszervezésre 2020. szeptember 7-16 
között. Ez a felvételi ugyanolyan szabályok mentén történik, mint a nyári. 
 
 
Felvételi naptár – 2020 július 
 
2020. július 9.-15.  Beiratkozás, 9-13 óra között. Július 12-én csak 

online lehet iratkozni. 
2020. július 16.  Iratkozási lista hírdetése, 9-13 óra között lehet 

kérvényezni a hibás adatok javítását 
2020. július 17.  Eredményhírdetés.  

A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények 
iktatása, 9-13 óra között 

2020. július 18.-20.  A hely visszaigazolása 9-13 óra között. 
Újraelosztási kérvények iktatása, 9-13 óra között 

2020. július 21.  Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése. 
Az újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-13 
óra között. 

2020. július 22.-23.  Az újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-13 
óra között. 

2020. július 24.  A végső eredmények kifüggesztése. 
 
Felvételi naptár – 2020 szeptember 
 
2020. szeptember 7.-8.  Beiratkozás, 9-13 óra között. 



2020. szeptember 9.  Iratkozási lista hirdetése, 9-13 óra között lehet 
kérvényezni a hibás adatok javítását. 

2020. szeptember 10.  Eredményhirdetés. 
A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények 
iktatása 9-13 óra között 

2020. szeptember 11.  A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények 
iktatása 9-13 óra között 

2020. szeptember 14.  Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése. 
Az újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-13 
óra között 

2020. szeptember 15.  A újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-13 
óra között. 

2020. szeptember 16.  A végső eredmények kifüggesztése. 
 
 
 
 
 
 

 
Ha az iratok online voltak feltöltve, az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell 
benyújtani:  
 
 
 
- eredeti érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű igazolás és a törzskönyvi kivonat + 1-1 fénymásolat; 
amennyiben már más egyetem hallgatója ahol államilag támogatott helyet foglal el, a jelzett iratok 
hitelesített másolatát, vagy a másik egyetem által készített másolatot kell behozzák valamint az igazolást a 
másik egyetemről ami igazolja az ott elfoglalt helyet 
- születési bizonyítvány  eredeti példány + fénymásolat (ha román nyelven volt kiállítva) 
- a családorvos által kiállított igazolás, ami tanusítja, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, 
amely hátrányos lehet a közösségre 
- két darab személyi igazolvány típusú színes fénykép (¾-es) 
- személyazonossági igazolvány fénymásolata 
- igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, 
párhuzamos szakosodásra készülnek) 
- licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített másolata, olyan 
szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni 
- iskolai tantárgyversenyeken vagy nemzetközi tantárgyversenyeken szerzett oklevél ha ennek az alapján 
nyert felvételt 
- a tandíj első részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, 
az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a 
költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók 
- dosszié. 
- beiskolázási szerződés 
 



6. A kiválasztás kritériumai-Mesterképzés 
 
PSZICHOLÓGIA szakirány 
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS 
2 év, nappali képzés 
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa: 
50%: A záróvizsga (licensz) általános eredménye 
50%: Az alapképzés tanulmányi átlaga 

 
Abban  az  esetben  ha  az  utolsó  helyre  több  azonos  átlaggal   jutottak  be  jelentkezők,  a  következő 
kritériumokat veszik figyelembe: 
- a záróvizsga (licensz) általános eredménye, 
- az érettségi általános jegy. 

 
 
 

7. A mesterképzésre való beiratkozás folyamata 
 
A beiratkozás  online történik 2020 július 9 – 13 között, 13 óráig, vagy kivételes esetben a Pszichológia és 
Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt, 2020 július 9, 10, 11 vagy 13-án, az 
öszi felvételikor pedig  2020 szeptember 7 vagy 8-án, 13 óráig. 
 

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak 
megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses és a következőkből tevődik össze: 
A beiratkozási díj: 200 lej; minden kiválasztott szakra külön fizetendő. 
Iratkezelési díj: 50 lej. 

A beiratkozás történhet személyesen, egy meghatalmazott személy által vagy pedig online. 
Az Európai Unió tagállamaiban tanulmányait végzett személyek is jelentkezhetnek a képzésekre, az útlevél 
(személyigazolvány) és a tanulmányi okiratok fénymásolatai és azok elismertetése alapján. 
A nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztálya közreműködésével jelentkezhetnek a felvételire. 
Azok a román állampolgárok akik külföldön folytatták a tanulmányokat, a felvételire való iratkozáskor be 
kell mutassák az elismert okleveleket. 

A külföldi diákok jelentkezésével és okirataik elismertetésével kapcsolatban a Nemzetközi Osztály 
honlapján találhatóak információk: http://www.cci.ubbcluj.ro/: 

 
 

- Az Európai Unió  tagállamaiból érkező jelentkezők: 
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php 

- Nem Európai Unió tagállamaiból érkező jelentkezők: 
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php 

- külföldön végzett tanulmányokkal rendelkező roman állampolgárok, a külföldi okiratok 
elismertetésével:  https://www.cnred.edu.ro/ro. 

 
Kiegészítő információkat a következő elérhetőségen kaphatnak 
Corina TODEA 
Tel: 0040-264.429.762, 6023. belső 
E-mail:  corina.todea@ubbcluj.ro 
 
 
7.1. Beiratkozás a kar székhelyén a beiratkozási szám kiosztásával csak kivételes 
helyzetekben lehetséges, előzetes egyeztetés után 
A beiratkozás külön történik minden szakra. Ebben az esetben minden szakra külön  beiratkozási 
nyomtatványt kell kitölteni és az iratkezelési- és felvételi díj összegét minden szakra külön ki kell fizetni. 
Az I-es számú melléklet (Anexa I) online kitöltése ebben az esetben egyszer kell megtörténjen. 
 
 

http://www.cci.ubbcluj.ro/
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
https://www.cnred.edu.ro/ro


 
 
Az iratkozáskor, 
7.1.1. A már kitöltött I-es számú mellékletet (Anexa I; https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, 
kétoldalasan kell kinyomtatni, minden oldalán alá kell írni. Ha nincs lehetőség az online kitöltésre, akkor 
az iratkozás helyszínén ez megtehető (2020, július 9 – 13 között illetve szeptember 7 vagy 8-án) 

 
7.1.2. A jelentkezők a beiratkozási nyomtatványt 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-master.pdf) is ki kell 
nyomtassák, ki kell töltsék, alá kell írják. Ha nincs lehetőség a nyomtatvány letöltésére, akkor ezt az 
iratkozás helyszínén ez megtehetik (2020,  július 9-13 között illetve szeptember 7 vagy 8-án). 
 

7.1.3. Beiratkozáskor a felvételi dijat kell fizetni, ami a következőkből tevődik össze: 
 
c. A beiratkozási díj: 200 lej; minden kiválasztott szakra külön fizetendő. A Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem, az Központi Egyetemi Könyvtár, valamint a Botanikus Kert alkalmazottai és 
gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei 
mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében. A jelentkezőnek a beiratkozási díj 
elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva a Tanfelügyelőség által láttamozott 
igazoló okiratokat. A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más 
szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. 
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak 
egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, a további szakokon kötelesek a 
felvételi díjat kifizetni. 

d. Iratkezelési díj: 50 lej. A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere 
biztosítása érdekében kezelési költséget kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül a kezelési költség 
kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető. Az 
árvák, az állami vagy nevelőszülői gondozásban levők azonban mentesülnek a kezelési költség 
kifizetése alól. 
 

 
7.1.4. A díjmentes iratkozók (beiratkozási és / vagy iratkezelési díj) kérvényt kell iktassanak 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf) amihez 
csatolni kell az igazoló iratokat. 
 
 
7.1.5. A jelentkező az iratkozási teremben le kell adja a fenntebb jelzett iratokat illetve nyugtát, valamint a 
következőket: érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat, licensz oklevél és törzskönyvi kivonat, születési 
bizonyítvány, személyazonossági igazolvány, orvosi igazolás, érvényes nyelvvizsga oklevél, ahhoz, hogy 
beiratkozási számot kapjon. Ha ezt elmulasztja, akkor az iratkozás érvénytelen, nem vehet részt a felvételin. 
 
7.2. Online iratkozni 2020, július 13 valamint 2020, szeptember 8-ig lehetséges. 
Online iratkozáskor a következő lépéseket kell teljesíteni: 
 
7.2.1. Az I-es számú melléklet kitöltése és lementése PDF formában (Anexa I; 
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) 
7.2.2. . A letöltött beiratkozási nyomtatványt 
(https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-master.pdf), ki kell tölteni, alá kell írni és be 
kell szkennelni (PDF vagy JPEG formában). Minden szakra más nyomtatvány szükséges. 
7.2.3. Díjmentesség esetében, a megfelelő nyomtatványt ki kell tölteni, alá kell írni és az igazoló irattal 
együtt be kell szkennelni. A következő nyomtatványok érhetők el:  

 
 
- beiratkozási és iratkezelési díj  mentesség esetében: 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf 
 

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-master.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-fisa-inscriere-master.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-scutire-taxa-admitere.pdf


- roma nemzetiségű jelentkezők esetében: 
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-etnie-roma-licenta.pdf 

 
- különleges segítségnyújtási kérelem: 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-asistenta.pdf 
 

7.2.4. Fiók létrehozása az összes korábban felsorolt dokumentum feltöltéséhez (7.1.5, 7.2.1., 7.2.2. esetleg 
7.2.3.) 
 
7.2.5. A felvételi dij befizetése minden szakra külön-külön. 
 
A beiratkozás csak akkor érvényes, ha az iratkozó online megkapja a beiratkozási számot a felvételi 
bizottságtól arra az e-mail címre amit az I. számu mellékletben jelzett. Javasolt yahoo vagy gmail típusu 
maileket használni. Ugyanakkor az I. számu mellékletben jelzett telefonszám is működőképes kell legyen, 
hisz amennyiben a feltöltött adatok nem megfelelőek, a felvételi bizottság telefonon keresztül is keresheti a 
jelentkezőt. Abban az esetben, ha a jelentkező a bizottság három egymás utáni hívására nem válaszol, 2020 
július 9-13, 9-13 óra között vagy pedig szeptember 7 – 8, 9-13 óra között, az iratkozás érvénytelen. 
Azok az iratkozók, akik 2020, július 13 illetve 2020 szeptember 8, 15 óráig nem kapták meg a beiratkozási 
számot, a következő telefonszámon jelezhetik ezt: 0756941107. 
 
 
 
. 

8. A felvételi vizsga végrehajtásának folyamata - Mesterképzés 
 
8.1. A felvételi vizsga 2020, július 15-16-án történik (illetve 2020, szeptember 10-én). 
 
8.2. Az eredmények kifüggesztése 2020. július 17-én (szeptember 11) történik vagy  a kar székhelyén (str. 
Sindicatelor nr. 7.) és a kar/szak honlapján: http://www.psiedu.ubbcluj.ro, 
www.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro. 

 
8.3. Minden jelentkező, aki 6,00-os átlaggal rendelkezik, de nem szerepel a bejutottak listáján, hanem a 
várólistán, egy újraelosztási kérelmet adhat le: 
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-redistribuire.pdf, hogy versenyben maradhasson. 
Ezek elmúlasztása a felvételi vizsgáról való kizárást jelenti, minden külön értesítés nélkül. 
A kérvényeket az átlagok csökkenő sorrendjében veszik figyelembe a nem elfoglalt helyekre. 
 
8.4. A helyek elfoglalása és az újraelosztási kérelmek iktatása: 
A jelentkező, az eredmények kifüggesztése után vissza kell igazolja az elnyert helyet és újraelosztási 
kérelmet iktathat. Ezek elmúlasztása a felvételi vizsgáról való kizárást jelenti, minden külön értesítés 
nélkül. 

 
 
Az elnyert hely elfoglalásához a következő dokumentumokat kell csatolni: 
 
- beiskolázási szerződés. 
- nyugta ami igazolja, hogy a tandíj első részlete ki volt fizetve, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. 
A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben 
részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. 

 
. 

 
A külföldön kiállított dokumentumokhoz csatolni kell a román nyelvű hitelesített fordításokat és az 
eredeti okleveleket is valamint az elismert oklevelet. 
 
 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-etnie-roma-licenta.pdf
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-asistenta.pdf
http://psiedu.ubbcluj.ro/
http://www.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/
http://www.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/
https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/admitere/fise/2020-cerere-redistribuire.pdf


 
 
 
 
Az elnyert hely elfoglalása és az újraelosztási kérelmek online történik, vagy pedig személyesen, kivételes 
helyzetben, előzetes egyeztetés után, a kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám, 2020. július 18, 20 
(illetve 2020 szeptember 14). (8.4) 

 
Ha egy államilag támogatott helyre bejutott diák visszautasítja vagy nem foglalja el a helyét, a következő 
kritériumok alapján kerülnek újraelosztára a helyek: 
-  a helyet azoknak a jelölteknek egyike foglalhatja el, akinek felvételi átlaga az utolsó bejutó jelöltével 
azonos, a Kar által meghatározott elosztási kritériumok betartásának megfelelően; 
- a helyet az első olyan jelölt foglalja el, kinek felvételi átlaga az államilag támogatott helyekre felvett 
jelölt felvételi átlaga alatt van; 
- a szakon belüli elosztással, a beiratkozási űrlapon bejelölt opció figyelembevételével. 

 
8.5. Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert felvételt, legtöbb két szakon igényelheti az 
egyetemista státusának megőrzését (megszerzését). Amennyiben a felvételin elnyert hely elfoglalásának 
megerősítése a megadott időintervallumban elmarad, a jelentkező minden előzetes értesítés nélkül elveszíti 
a felvételi vizsgán elnyert helyét. 
 

 8.6.Az első újraelosztást követő listákat 2020 július 21-én (illetve 2020 szeptember 15-én) függeszti ki a 
honlapon a felvételi bizottság. Azok a hallgatók akik először a várakozási listán szerepeltek, az újraelosztás 
után pedig költségtérítéses helyre jutottak be, elfoglalhatják az elnyert helyet a szükséges iratok leadásával  
illetve az első tandíjrészlet befizetésével: 2020, július 21 – 22 (illetve 2020, szeptember 15). 
 
A második újraelosztást követő listákat 2020 július 22-én függesztik ki. A hely elfoglalásának 

megerősítése a felvételi okiratok leadásával, a tandíj első részletének kifizetésével  2020.július 23-án 

történik. 
 
8.7. Az el nem foglalt helyekre egy őszi felvételi időszak kerül megszervezésre 2020. szeptember 7-16 
között. Ez a felvételi ugyanolyan szabályok mentén történik, mint a nyári. 
 
 
8.8 A mesteri felvételi naptár a következő: 
 
A júliusi 
 
2020. július 9.-13.  Beiratkozás, 9-13 óra között. 

Július 12-én csak online lehet iratkozni. 
2020. július 14.  Iratkozási lista hirdetése, 9-13 óra között lehet 

kérvényezni a hibás adatok javítását 
2020. július 17.  Eredményhírdetés. 

A hely elfoglalása, újraelosztási kérvények iktatása 
9-15 óra között. 

2020. július 18.-20.  A hely elfoglalása, újraelosztási kérvények 
iktatása, 9-15 óra között.  

2020. július 21.  Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése. 
Az újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-15 
óra között. 

2020. július 22.  Az újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-15 
óra között. 
A második újraelosztást követő eredmények 
kifüggesztése. 

2020. július 23.  A második újraelosztás utáni helyek 
elfoglalása, 9-15 óra között. 

2020. július 24.  A végső eredmények kifüggesztése. 



 
 
 
A szeptemberi 
 
 
2020. szeptember 7.-8.  Beiratkozás, 9-13 óra között. 
2020. szeptember  9.  Iratkozási lista hírdetése, 9-13 óra között lehet 

kérvényezni a hibás adatok javítását. 
2020. szeptember  11.  Eredményhírdetés. 

 
2020. szeptember  14.  A hely elfoglalása 9-13 óra között. 

Újraelosztási kérvények iktatása, 9-13 óra között.  
2020. szeptember 15.  Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése. 

Az újraelosztás utáni helyek elfoglalása, 9-13 
óra között. 

2020. szeptember 16.  A végső eredmények kifüggesztése 
 
 
 
Ha az iratok online voltak feltöltve, az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell 
benyújtani:  
 

 
 
- érettségi oklevél és a törzskönyvi kivonat  (eredeti oklevél + 1 másolat) 
- egyetemi oklevél (BA) + a törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy a 2020-as záróvizsgázók 
esetében az azt helyettesítő igazolás (eredeti oklevél + 1 másolat) 
- születési bizonyítvány (eredeti oklevél + 1 másolat) 
- a családorvos által kiállított igazolás, hogy az illetőnek nincs olyan krónikus betegsége, amely hátrányos 
lehet a  közösségre 
- két darab ¾-es igazolványkép 
- személyazonossági igazolvány fénymásolata (+ a  lakcímkártyáe) 
- igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára, akik második, 
párhuzamos szakosodásra készülnek) 
- a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott / 
láttamozott érvényes nyelvvizsga oklevél vagy Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi 
kompetenciát igazoló oklevél) 
- dosszié 

 



 


