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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
A 2019/2020-AS EGYETEMI TANÉVRE

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

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 

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 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.

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

4. Az alapképzési felvételit a 692/2018-as Kormányhatározat alapján meghatározott alapképzési 
szakterületeken, míg a magiszteri képzési felvételit a 691/2018-as Kormányhatározat alapján 
meghatározott magiszteri szakterületeken szervezzük meg.

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

http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/
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5. Alapképzési felvételire jelentkezhetnek az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkező 
középiskolát végzettek, román állampolgárok, valamint az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai 
Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak polgárai, akik oklevelüket az említett országokban 
szerezték, és az oklevelet a felsőoktatási intézmények elismerték az oktatási és kutatási miniszter által 
jóváhagyott rendelet szerinti lista és módszertan alapján. Azok a jelentkezők, akik nem tartoznak a fenti 
kategóriák egyikéhez sem, a felvételi vizsgára való beiratkozáskor fel kell mutatniuk a külföldön folytatott 
tanulmányaik elismerésének igazoló okiratát, ezt a minisztérium szakigazgatósága, az Országos Oklevél-
honosító Központ bocsátja ki.
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.

A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezőknek, (akik érettségi oklevelüket Romániában szerezték) 
bizonyítaniuk kell Moldovai Köztársaságbeli állampolgárságukat, amennyiben a számukra külön fenntartott 
helyekre jelentkeznek. A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezők, illetve egyéb, román nemzetiségű 
kisebbségek (akik érettségi oklevelüket az adott országban szerezték), a román állampolgárokkal azonos 
feltételek mellett jelentkezhetnek a Kar által számukra meghirdetett tandíjas helyekre. A romániai 
felsőoktatási intézményekbe való beiratkozáskor fel kell mutatniuk az elvégzett tanulmányok elismerését 
igazoló okiratot, amelyt a szakminisztérium Országos Oklevél-honosító Központja állított ki (C.N.R.E.D.).

A Moldovai Köztársaságból származó jelentkezők, illetve egyéb, román nemzetiségű kisebbségek, (akik 
érettségi oklevelüket az adott országban szerezték), akik tandíjmentes helyre szeretnének bejutni, a felvételi 
vizsgára történő beiratkozása a szakminisztérium által kijelölt hivatalban történik.

A Európai Unió harmadik országbeli jelentkezők is pályázhatnak a Kar által külön meghirdetett helyekre a 
3359/2013-as Miniszteri Rendelettel módosított 6000/15.10.2012 számú Miniszteri Rendelet és az egyetem 
szabályozásai alapján.

6.Egy jelentkező egyidejűleg ugyanazon felsőoktatási intézmény több szakjára vagy különböző 
felsőoktatási intézmények szakjaira is felvételizhet több iratkozási dosszié leadásával, de egyszerre legtöbb 
két képzési programra nyerhet felvételt, a képzési szinttől és a képzést ajánló oktatási intézményektől 
függetlenül. Egy jelentkező nem nyújthat be több versenydossziét ugyanazon szakterület legelsőként 
megjelölt szakjaira. A bejutott jelentkezők kizárólag egy képzési program/szak esetében részesülhetnek 
államilag támogatott képzésben.

7.Az állami költségvetésből finanszírozott (tandíjmentes) helyre bejutott hallgatók állami költségvetési 
támogatásban részesülhetnek (ösztöndíjrendszer), de ez csak a normál tanulmányi időszakra vehető igénybe, 
az adott szakon. Az állami felsőoktatási intézmények korábbi években beiratkozott, állami támogatással 
tanuló hallgatói, akik második szakot is el szeretnének végezni, sikeres felvételi esetén állami költségvetési 
támogatásban részesülhetnek, de csak korlátozott ideig tanulhatnak tandíjmentes helyen: az új szak 
tanulmányi éveinek számából le kell vonni az előző szakon államilag támogatott tanévek számát. Ugyanez 
a szabályozás érvényes mindazon hallgatókra is, akik korábban tandíjmentes helyre jutottak be, de akiket 
kizártak vagy akik tanulmányaikat megszakították, az első tanulmányi év kivételével, (amely tandíjköteles 
rendszerben zajlik). 

8. Az egyetemi alapképzési oklevéllel/végbizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező, állami vagy 
magánegyetemen végzett hallgatók további jóváhagyott helyekre jelentkezhetnek egy újabb szak elvégzése 
érdekében. Ebben az esetben a jelölteknek saját felelősségükre kell nyilatkozniuk a jelentkezési űrlapon 
arról, hogy az első szak elvégzésekor hány évig részesültek állami támogatásban.

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.
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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 Pszihológia és Neveléstudományok karára 
történő egyszeri beiratkozásuk esetén 10-es végső felvételi átlaggal jutnak be.

-Mindazon jelentkezők akik magyar nyelv és irodalom tantárgyból nem érettségiztek, igazolniuk kell, hogy 
ismerik a magyar nyelvet:  

a.nyelvvizsga-bizonyítvány, amely a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatala által 
jóváhagyott listán szerepel, egy leadott kérvény alapján (beiratkozáskor, a felvételi bizottság által) el lehet 
ismertetni a korábbi nyelvvizsgák eredményeit

b.a felvételi bizottság által szervezett kizáró jellegű nyelvi kompetencia vizsgán vesznek részt 

A Felvételi Bizottságnak jogában áll jelen felvételi szabályzat módosítása a szakminisztérium által a 
felvételi vizsga kezdetéig kiadott rendeletek alapján.

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar helyeire a felvételi bejutásához a felvételi átlagok csökkenő 
sorrendjét veszik figyelembe.

Azok a jelentkezők, akik első lehetőségként a nappali képzést jelölték be, bejuthatnak távoktatásképzésre 
is, akkor, ha ezt jelezték a beiratkozási nyomtatványban és ha ez a hely nem lessz elfoglalva olyan 
jelentkező által, akik első helyre a távoktatásos képzést jelölte volna meg. 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 felvételi átlag csak arra a szakra lesz figyelembe véve, amelyet a jelentkező megjelölt a beiratkozási 
lapjában.

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.

B. A felvételivel kapcsolatos általános kritériumok-Alapképzés
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-alapkepzes/

A felvételi a Pszichológia és Neveléstudományok Kar szervezése alatt történik az Egyetemi 
Felvételi Bizottság ellenőrzésével.

Az államilag támogatott helyeket kötelezően annyian tölthetik be, ahány hely a karoknak ki lett 
szabva a Rektori Hivatal és az Oktatási Minisztérium által.

A távoktatásos képzésekre ugyanolyan módon történik a felvételi, mint a nappali képzésre. A 
távoktatásos képzésen csak költségtérítéses helyek vannak.

A felvételi átlag legkisebb értéke 5,00, (ötös). Abban az esetben, ha a személy más országban 
végezte a tanulmányait, a jegyei hivatalos elismertetése után a romániai rendszernek megfelelően kerül 
számításra. 

Abban az esetben, ha a jelentkező nem tud eleget tenni a felvételi átlaggal kapcsolatos 
kritériumoknak, nem iratkozhatnak be a felvételi vizsgára.

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

http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-alapkepzes/
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A kiválasztás kritériumai-Alapképzés

PSZICHOLÓGIA szakirány
PSZICHOLÓGIA szak
3 év, nappali képzés
3 év, távoktatás
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:
50%: az érettségi általános jegy;
50%: felvételi vizsga jegy.
 
50% felvételi vizsga jegy => A Pszichológia szakra jelentkező hallgatóknak az alapvető pszichológiai 
fogalmak ismerete szükséges, az alábbi lista szerint: az érzékelés, az észlelés, a gondolkodás, az emlékezet, 
a képzelet, a motiváció, az érzelmek (érzelmi folyamatok), a személyiség, a kreativitás.
A listában felsorolt fogalmak a szakirodalomban megjelölt tankönyvek bármelyikéből elsajátíthatók.
 

Szakirodalom:
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (1997), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest
Doina-Olga Ștefănescu, Elena Bălan, Cristina Ștefan, (2007) Pszichológia, Tankönnyv a X. osztály számára, 
T3 Kiadó.
 

NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakirány
GYÓGYPEDAGÓGIA szak
3 év, nappali képzés
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:
50%: az érettségi általános jegy;
50%: felvételi vizsga jegy.
 
A felvételizőknek újságcikk alapján esszét kell írniuk. Az újságcikk egy akadályozott személy helyzetét írja 
le. A téma vonatkozhat az SNI (speciális nevelési igényű) személyek nevelésére, oktatására, szabadidős 
tevékenységeikre, szakmaválasztásukra, a velük kapcsolatos attitűdökre vagy diszkriminációjukra, 
inklúziójukra.
Az esszével kapcsolatos információk megtekinthetőek itt.
 

Azonos átlagok esetében:
Magyar nyelv és irodalomból szerzett érettségi jegy (román nyelv és irodalomból szerzett érettségi jegy 
azok számára, akik román tannyelvű középiskolában érettségiztek);
Az érettségi második írásbeli vizsgáján szerzett jegy.

Az előiratkozás és iratkozás az alapképzésre jelentkezők esetén
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-alapkepzes/tudnivalok-alapkepzes/

Előiratkozás
A 2019-es felvételi vizsga a pszichológia és Neveléstudományok Karon két időszakban fog megszervezésre 
kerülni. A nyári felvételi időszak 2019. július 16-31 között lesz, majd az ebben az időszakban el nem foglalt 
helyekre egy őszi felvételi időszakban lehet jelenkezni, mely dátuma 2019. szeptember 11-20. 
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:

a) érettségi oklevéllel rendelkező tantárgyversenyek dijazottja (jelen szabályzat 11. Pontja)
b) már záróvizsgázott 
c) érettségi oklevéllel rendelkezik.

http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-alapkepzes/tudnivalok-alapkepzes/
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Azok a személyek, akik előiratkoztak, már nem kell beiratkozzanak 2019 július 16-20 között!
A postai úton való előiratkozás 2019 március 1 és 2019 július 12 között történik (az iratcsomag 
beérkezés utolsó napja 2019. július, 12) 

Az előiratkozó személyek a következő iratokat kell elküldjék az Állandó Felvételi Irodához:
-az egyetem honlapjáról elérhető beiratkozási lap (https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere), kitöltve minden 
adattal és aláírva. Figyelem, a beiratkozási lap minden szakra más!
-1-es számú Melléklet (Anexa I), amelyet online is ki lehet tölteni (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/), 
kinyomtatva és aláírva minden oldal alján.
-a számla eredeti és fénymásolt változata, amely az iratkezelési- és felvételi díj kifizetését (50+200 lej) 
bizonyítja. A díjat postán ki 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

Az alapképzésre való beiratkozás folyamata

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak 
megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses. 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. 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, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi 
oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.

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.

A beiratkozás a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén történik, 2019 július 16-20 
között, mely a következő címen található meg: Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7.

Az Európai Unió tagállamaiban tanulmányait végzett személyek is jelentkezhet a képzésekre, az 
útlevél (személyigazolvány) és a tanulmányi okiratok fénymásolatai és azok elismertetése alapján. 
Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az 
Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra 
érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül 
folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium 
hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.

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://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
http://www.cci.ubbcluj.ro/
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
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http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
-román állampolgárságú jelentkezők külföldön végzett tanulmányokkal- A külföldi okiratok elismertetése: 
https://www.cnred.edu.ro/ro.

Kiegészítő információkat a következő elérhetőségen kaphatnak 
Corina TODEA
Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023
E-mail:  corina.todea@ubbcluj.ro

A beiratkozás külön történik minden szakra. Ebben az esetben a beiratkozási nyomtatvány és az iratkezelési- 
és felvételi díj összege is többször kerül kifizetésre. Az I-es számú melléklet (Anexa I) kitöltésen online 
ebben az esetben egyszer kell megtörténjen.

Az iratkozáskor,
A már kitöltött I-es számú mellékletet (Anexa I; https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) és a beiratkozási 
nyomtatványt kitöltve kell hozni (https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere), kinyomtatva és minden oldalán 
aláírva. Ha nincs lehetőség az online kitöltésre, akkor az iratkozás helyszínén ez megtehető (2019 július 16-
20)

A jelentkezők a beiratkozási nyomtatványt (https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere), is kitöltik online és 
kinyomtava elhozzák a beiratkozáskor. Ha nincs lehetőség az online kitöltésre, akkor az iratkozás helyszínén 
ez megtehető (2019 július 16-20).

A beiratkozási díj: 200 lej; minden jelentkezett szakra külön fizetendő.
Iratkezelési díj: 50 lej.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

-beiratkozási formanyomtatvány (letölthető itt)
-érettségi oklevél vagy igazolás + törzskönyvi kivonat egyszerű másolata
-a személyi igazolvány (+ lakcímkártya) egyszerű másolata
ha a jelentkező második szakra iratkozik, a licensz/helyettesítő oklevél egyszerű másolata, vagy amennyiben 
még nem fejezte be az előző szakon tanulmányait a jelenlegi hallgatói státust igazoló okirat
-az iratkezelési- és felvételi díj, kifizetésének bizonylata (vagy a díjmentességet igazoló irat)

Ha a jelentkező nem érettségizett magyar nyelvből, akkor magyar nyelvvizsgát kell tennie, melynek helyszín 
és időpontját később közöljük. A nyelvvizsga ebben az esetben kötelező és kizáró jellegű.
A sikeres nyelvvizsga a beiratkozás előfeltétele.
 
Azok a jelentkezők, akik a díjak alól mentesülhetnek, ehhez egy kérvényt kell leadjanak a helyzetüket 
bizonyító okiratokkal együtt.

Azok a jelentkezők, akik postán keresztül iratkoztak, legkésőbb 2019, július 17-ig iktató számot fognak 
kapni e-mailen keresztül a felvételi bizottságtól.

A felvételi vizsga végrehajtásának folyamata-Alapképzés

Az írásbeli vizsga dátuma 2019. július 22, mind a pszichológia és a gyógypedagógia szakon is. 

Az írásbeli vizsga eredményeit 2019. július 23-án függestik ki a kar székhelyén (str. Sindicatelor nr. 7), a 
kar honlapján és a szak honlapján: http://www.psiedu.ubbcluj.ro, 
http://www.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro

Az írásbeli vizsga eredményeinek fellebezéseit a jelentkező 48 órán belül leteheti az iratkozás helyén.

http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
https://www.cnred.edu.ro/ro
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere
https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/
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Minden jelentkező, aki 5,00 fölötti  bejutási átlaggal rendelkezik, de 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.

A jelentkező személyesen kell elfoglalja a helyét, az eredmények kifüggesztése után. 

A helyelfoglaláshoz a következő dokumentumokat kell csatolni:
- 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 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.

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

A helyek elfoglalása és az újraelosztási kérelmek helyszíne a kar székhelye: str. Sindicatelor nr. 7, 2019. 
július 26, 27.

Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert felvételt, igényelheti ezeken a szakokon 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.
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.

Az újraelosztást követő hely elfoglalásának megerősítése a felvételi okiratok leadásával, a tandíj első 
részletének kifizetésével 2019.július 29-30-án történik, 9‐13 óra között, a felvételi központ székhelyén. 
A végső eredmények kifüggesztése: (http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/) 2019. július 31.

Az el nem foglalt helyekre egy őszi felvételi időszak kerül megszervezésre 2019. szeptember 11-20 között. 
Ez a felvételi ugyanolyan szabályok mentén történik, mint a nyári. 
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A kiválasztás kritériumai-Mesterképzés
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/

PSZICHOLÓGIA szakirány
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS
2 év, nappali képzés
A felvételi végeredmény kiszámításának algoritmusa:
70%: Előzőleg elkészített kutatási projekt bemutatása (a projektet a beiratkozáskor kell iktatni);
30%: A záróvizsga (licensz) általános eredménye.

Abban az esetben ha az utolsó helyre több azonos átlaggal is jutottak be jelentkezők, a következő 
kritériumokat veszik figyelembe:
-a licenszvizsga átlaga,
-érettségi jegy.

A mesterképzésre való beiratkozás folyamata
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/tudnivalok-mesteri-kepzes/

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, 
a beiratkozás költségtérítéses. 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. 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, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél 
eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni.
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.

A beiratkozás a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén történik, 2019 július 16-20 között, 
mely a következő címen található meg: Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7.

Az Európai Unió tagállamaiban tanulmányait végzett személyek is jelentkezhet a képzésekre, az útlevél 
(személyigazolvány) és a tanulmányi okiratok fénymásolatai és azok elismertetése alapján. Valamennyi 
egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai 
Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra 
érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül 
folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az Oktatási és Kutatási Minisztérium 
hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.

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:
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
-román állampolgárságú jelentkezők külföldön végzett tanulmányokkal- A külföldi okiratok elismertetése: 
https://www.cnred.edu.ro/ro.

Kiegészítő információkat a következő elérhetőségen kaphatnak 
Corina TODEA

http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/
http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/hu/felveteli/felveteli-mesteri-kepzes/tudnivalok-mesteri-kepzes/
http://www.cci.ubbcluj.ro/
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
https://www.cnred.edu.ro/ro
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Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023
E-mail:  corina.todea@ubbcluj.ro

A beiratkozás külön történik minden szakra. Ebbe naz esetben a beiratkozási nyomtatvány és az iratkezelési- 
és felvételi díj összege is többször kerül kifizetésre. Az I-es számú melléklek (Anexa I) kitöltésen online 
ebben az esetben egyszer kell megtörténjen.

Az iratkozáskor,
A már kitöltött I-es számú mellékletet (Anexa I; https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) és a beiratkozási 
nyomtatványt kitöltve kell hozni (https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere), kinyomtatva és aláírva minden 
oldal alján. Ha nincs lehetőség az online kitöltésre, akkor az iratkozás helyszínén ez megtehető (2019. július 
16-20)

A jelentkezők a beiratkozási nyomtatványt (https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere), is kitöltik online és 
kinyomtava elhozzák a beiratkozáskor. Ha nincs lehetőség az online kitöltésre, akkor az iratkozás helyszínén 
ez megtehető (2019 július 16-20).

A beiratkozási díj: 200 lej; minden jelentkezett szakra külön fizetendő.
Iratkezelési díj: 50 lej.

Azok a jelentkezők, akik a díjak alól mentesülhetnek, ehhez egy kérvényt kell leadjanak a helyzetüket 
bizonyító okiratokkal együtt.

Szükséges iratok:
- érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat  (eredeti oklevél + 1 másolat) 
- egyetemi oklevél (BA) + törzskönyvi kivonat (diploma supplement) vagy a 2019-es 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
- 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 
nyelvvizsga oklevél vagy Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló oklevél
- beiratkozási nyomtatvány (letölthető itt)
- nyugta ami igazolja a kezelési költség és a felvételi díj kifizetését
- kutatási terv
- dosszié.

A felvételi vizsga végrehajtásának folyamata-
Mesterképzés

A felvételi vizsga 2019. július 23-24-e között történik.
Az eredmények kifüggesztése 2019. július 25-én történik a kar székhelyén (str. Sindicatelor nr. 7.) és a 
kar/szak honlapján: http://www.psiedu.ubbcluj.ro, www.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro.

Minden jelentkező, aki 6,00-ás átlaggal rendelkezik, de nem szerepel a bejutottak listáján, hanem a 
várólistán, egy újraelosztási kérelmet adhat le, hogy versenyben maradhasson. Ezeket a kérvényeket az 
átlagok csökkenő sorrendjében veszik figyelembe a nem elfoglalt helyekre.

A bejutott helyet személyesen kell elfoglalni, és a következő dokumentumokat kell csatolni:
- beiskolázási szerződés

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere
https://psiedu.ubbcluj.ro/31-fise-inscriere
http://psiedu.ubbcluj.ro/
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- 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.

A helyek elfoglalása és az újraelosztási kérelmek helyszíne a kar székhelye: str. Sindicatelor nr. 7, 2019. 
július 26, 27.

Abban az esetben, ha a jelentkező több szakra nyert felvételt, igényelheti ezeken a szakokon 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.

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.

Az újraelosztást követő hely elfoglalásának megerősítése a felvételi okiratok leadásával, a tandíj első 
részletének kifizetésével 2019.július 29-30-án történik, 9‐13 óra között, a felvételi központ székhelyén. 
A végső eredmények kifüggesztése: (http://pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/) 2019. július 31.

Az el nem foglalt helyekre egy őszi felvételi időszak kerül megszervezésre 2019. szeptember 11-20 között. 
Ez a felvételi ugyanolyan szabályok mentén történik, mint a nyári. 


