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A Történelem és Filozófia Kar felvételi szabályzata
2013
ALAPKÉPZÉS
Mellékletben a Jelentkezési lap és a szakválasztás indoklásának formanyomtatványa
A Történelem és Filozófia Kar által szervezett felvételi két szesszió (júliusi vagy
szeptemberi) egyikén valósul meg, felvételi vizsga keretén belül. A vizsga két szakaszban
történik. A felvételi vizsga első szakaszában a beiratkozáskor a jelentkező szakválasztási
indoklást nyújt be, amelyet megfelelő (admis) vagy nem megfelelő (respins) minősítéssel
értékel a felvételi bizottság. A vizsga második szakaszában a megfelelő minősítést kapott
jelentkezőket az érettségi eredmények alapján rangsorolják.

A törvények értelmében a hamis adatokkal kitöltött Jelentkezési lap büntetőjogi
eljárást von maga után. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eredeti okiratok átvételét követően a
felvételi bizottság minden jegyet ellenőriz! A Jelentkezési lap figyelmes és helyes kitöltése,
a felvételi verseny módszertanának betartása a sikeres felvételi szükséges feltétele.


Meg vagyunk győződve arról, hogy jól választ, sok sikert kívánunk!
1. FELVÉTELI NAPTÁR
júliusi szesszió
szeptemberi szesszió
július 15−22 Beiratkozás
A későbbiekben állapítják meg.
július 23
Eredményhirdetés
július 24−30 Helyek elfoglalása
július 31
A helyek újraleosztása;
a végleges eredmények
kihirdetése
2. FELVÉTELI DÍJ: 100 lej (70 lej beiratkozási díj + 30 lej feldolgozási díj) egy

szakterületre és egy tagozatra.
3. FELVÉTELI: SZAKTERÜLETEK ÉS SZAKKÉPESÍTÉSEK, HALLGATÓI
KERETSZÁMOK, KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Szakterület

Szakképesítés

Tagozat

Államilag
támogatott,
ingyenes
helyek

Fizetéses
helyek

román
40
219
magyar
15
10
német
5
5
román
30
5
B. Régészet
TÖRTÉNELEM
magyar
15
5
román
20
10
C. Művészettörténet
magyar
10
10
román
15
5
D. Levéltártan
magyar
9
1
Kiválasztási szempont: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő (admis) minősítés
Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga
A. Történelem

Távoktatás

30
25
−
−
−
−
−
−
−
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Azonos átlagjegy esetében az elbírálási szempontok a következők:
Román tagozat:
1.
Történelem vagy Román nyelv és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása
alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
Magyar és német tagozat:
1. Történelem, Román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és
irodalomvizsgán elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2. más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
E. Könyvtár- és
román
13
2
−
Információtudomagyar
7
3
−
TUDOMÁNYOK
mány
Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő (admis) minősítés
Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga
Azonos átlagjegy esetében az elbírálási szempontok a következők:
Román tagozat:
1.
Román nyelv és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
Magyar tagozat:
1.
Román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalomvizsgán
elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
KULTURÁLIS
F. Néprajz
román
13
2
−
TANULMÁNYOK
G. Kulturális
román
20
80
−
turizmus
magyar
13
27
−
Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő (admis) minősítés
Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga
Azonos átlagjegy esetében az elbírálási szempontok a következők:
Román tagozat:
1.
Történelem, Földrajz vagy Román nyelv és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező
választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
Magyar tagozat:
1.
Történelem, Földrajz, Román nyelv és irodalomból vagy a jelentkező anyanyelvén a
nyelv- és irodalomvizsgán elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
KOMMUNIKÁCÓ-

H. Nemzetközi
román
23
6
−
Kapcsolatok és
magyar
13
2
−
Európai
−
francia
5
39
Tanulmányok
I. Állambiztonsági
román
30
116
−
tanulmányok (Studii
de securitate)
Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő (admis) minősítés
Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga
Azonos átlagjegy esetében az elbírálási szempontok a következők:
Román tagozat:
1.
Román nyelv és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
Magyar és francia tagozat:
1.
román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalomvizsgán elért
érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK
ÉS EURÓPAI
TANULMÁNYOK
POLITIKAI
TUDOMÁNYOK

Történelem és Filozófia Kar felvételi szabályzata, mellékletben a Jelentkezési lap

román
40
62
25
magyar
10
15
25
német
−
25
−
Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő (admis) minősítés
Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga
Azonos átlagjegy esetében az elbírálási szempontok a következők:
Román tagozat:
1.
Filozófia, Logika vagy Román nyelv és irodalomból elért érettségi jegy (a jelentkező
választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
Magyar és német tagozat:
1.
Filozófia, Logika, Román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és
irodalomvizsgán elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján)
2.
más tantárgyból elért érettségi jegy, a jelentkező választása alapján
FILOZÓFIA

Filozófia

A felvételi menete:
♦

♦
♦

♦

♦

♦

Fontos! A felvételit az egyes szakterületeken és tagozatokon (román, magyar, német,
francia) belül külön szervezik meg. A Jelentkezési lapon a szakterületet és a tagozatot
egyaránt meg kell jelölni. Ha egy jelentkező több szakterületre vagy több tagozatra
felvételizik, minden esetben külön Jelentkezési lapot és szakválasztási indoklást kell
kitöltenie. Hogyha a kiválasztott szakképesítések (A−I: Történelem, Régészet,
Művészettörténet, Levéltártan, Könyvtár- és Információtudomány, Néprajz, Kulturális
turizmus, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok, Állambiztonsági
tanulmányok) nem ugyanazon szakterülethez tartoznak, összesítő lap/táblázat
formájában mellékelni lehet azokat a Jelentkezési lap mellé, azzal a feltétellel, hogy az
adott szakterületek esetében ugyanazon elbírálási szempontok legyenek érvényesek
(Román nyelv és irodalomból elért érettségi jegy vagy a jelentkező anyanyelvén a
nyelv- és irodalomvizsgán elért érettségi jegy, a jelentkező választásának
megfelelően), a szakválasztás indoklására kapott megfelelő minősítés mellett.
A felvételi jegyet két tizedes érték pontossággal számolják (kerekítés nélkül).
Felvételi díj: Minden külön szakterületre külön Felvételi díjat kell fizetni. A Felvételi
díj értéke egy szakterületre és egy tagozatra 100 lej. Ugyanazon a tagozaton minden
más szakterületre való jelentkezés esetében plusz 70 lejt kell fizetni. A szabály
érvényes minden külön választott tagozat esetében is.
Francia tagozaton (Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakterületen)
a jelentkezőknek nyelvvizsgát kell tenniük, amelyet elfogadott/elutasított minősítéssel
értékelnek. A nyelvvizsgán elismerik a következő okleveleket: DALF (Diplôme
approfondi de langue française) C1, C2; DELF (Diplôme d’études en langue
française) B2; TCF (Test de connaissance du français) B2, C1, C2; TEF (Test
d’évaluation du français) B2, C1, C2.
Azok a jelentkezők akik, a Magyar Filozófiai Intézet által rendezett filozófiai
esszéversenyen 70 pontot értek el, versenyen kívül iratkozhatnak be az államilag
támogatott (tandíjmentes) helyekre, a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül.
Tantárgyversenyek nyerteseinek helyzetéről:
 A szakválasztás indoklásra kapott megfelelő minősítés függvényében, I, II. és
III. helyezést elért iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert
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nemzeti vagy országok közötti iskolai vetélkedők győztesei 10-es jeggyel
versenyeznek (az utolsó három iskolaév alatt legalább egy versenyen elért
eredmények esetében), a líceum elvégzése után számított első három évben.
Figyelembe veszik a következő területeken elért eredményeket: Történelem a
Történelem, Kommunikáció-tudományok, Kulturális tanulmányok, Európai
Tudományok
és
Nemzetközi
Kapcsolatok,
Politikai
tudományok
szakterületeken szervezett felvételin; Latin nyelv a Történelem szakképesítés
(Történelem szakterület) esetében; Művészettörténet a Művészettörténet
szakképesítés (Történelem szakterület) esetében; Román nyelv és irodalom,
illetve Magyar nyelv és irodalom/Német nyelv és irodalom és Modern
nyelvek a Kommunikáció-tudományok és Kulturális tanulmányok
szakterületeken, Földrajz a Kulturális Turizmus szakképesítés (Kulturális
tanulmányok szakterület) esetében, Filozófia és Logika versenyek nyertes
helyezéseit Filozófia szakterületen.
A versenyeredmények eredeti okleveleit július 22-ig kell eredetiben
benyújtani, másolatot vagy igazolást nem fogadunk el!

FIGYELEM! MÁSODIK EGYEGEMRE ÉS TÁVOKTATÁSRA JELENTKEZŐK KIZÁRÓLAG
FIZETÉSES HELYEKRE IRATKOZHATNAK BE!
A fizetéses helyekről:
 Csak fizetéses helyekre jelentkezhetnek:
1) azok a jelentkezők, akik már elvégeztek egy államilag támogatott költségvetéses
szakot;
2) azok a jelentkezők, akik már egyetemisták valamely államilag támogatott
költségvetéses szakon;
3) a távoktatásra (ID) jelentkezők.
 A már egyetemet végzett jelentkezők számára a felvételin ugyanazon kritériumok
érvényesek, mint a középiskolát végzettek számára.
 A fizetéses helyekre vagy távoktatásra jelentkező hallgatók már a beiratkozáskor
benyújthatják a teljes dossziét és kifizethetik az első tandíjrészletet, már július 15−22
között. Ebben az esetben nem kell a helyfoglalás visszaigazolását megerősíteni.
 A 2013−2014-es egyetemi tanévre a tandíj 2200 lej/év. A tandíj összege a nappali
képzés fizetéses helyeire és a távoktatásra egyaránt érvényes. A tandíj kifizetése négy
szakaszban történik. Az első részletet (550 lejt) július 30-ig kell kifizetni, másképp a
jelentkezők elveszítik helyüket.
 A BBTE-n diplomázott vagy a BBTE valamely másik karán vagy a Történelem és
Filozófia Kar valamely másik szakterületén egyetemi tanulmányait folytató hallgatók
az egyetem Második diploma programjának keretén belül 50%-os, illetve 40%-os
engedményt élveznek a tandíj kifizetésénél (a harmadik és negyedik részlet kifizetését
eltörlik).
♦

4. A JELENTKEZŐK BEIRATKOZÁSA
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
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- Szakválasztást indokló levél. A magyar nyelvű szövegminta letölthető a Történelem
és Filozófia Kar honlapjáról (http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta/criterii.html).
- A beiratkozáshoz a jelentkezőtől kért adatokat a Jelentkezési lapon kell kitölteni. Az
űrlapon kért minden adatot meg kell adni, beleértve a tanulmányi átlagokat is, amelyek
rangsorolási tényezőként szolgálnak. A hibásan kitöltött űrlapokat a felvételiztető
bizottság nem veszi figyelembe! A Jelentkezési lap beszerezhető a tanszék
titkárságán,
fénymásolható
vagy
letölthető
a
Kar
honlapjáról
(http://hiphi.ubbcluj.ro/admitere/licenta/acte.html)
- A felvételi díjat (feldolgozási és a beiratkozási illetéket) a Történelem és Filozófia
Kar pénztárán (BBTE Központi Épülete, M Kogălniceanu utca 1. szám, első emelet,
titkárság, hétköznaponként 12:00−15:00 között) vagy postai utalványon keresztül kell
befizetni az egyetem folyószámlájára (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca,
IBAN RO76TREZ216504601X007224, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849), a következők
feltüntetésével: Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi
Filosofie.
- A Jelentkezési lapot és a felvételi díj kifizetését igazoló nyugtát eredetiben kell
benyújtani a Kar titkárságán. Azok a jelentkezők, akik mentesek a felvételi díj
kifizetésétől, a mentességet igazoló okiratokat eredetiben kell mellékeljék a
Jelentkezési lap mellé.
- Személyigazolvány egyszerű fénymásolata.
- Nyelvismeretről szóló igazolás/okirat a francia tagozatra jelentkezők számára.
A fentiekben kért okiratokat kétféleképpen lehet eljuttatni a felvételiztető bizottságnak:
 személyesen (a jelentkező vagy egy képviselője által) a Történelem és Filozófia Kar
titkárságán (BBTE Központi Épülete, Mihail Kogălniceanu utca 1. szám, 1. emelet);
 postán, azzal a feltétellel, hogy postabélyegző legkésőbb július 17-i dátummal
szerepeljen. Az iratokat az alábbi címre kell küldeni:
Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Oficiul permanent al admiterii
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca
Beiratkozási időszak:
 Július 15−22. között a beiratkozás naponta zajlik a Történelem és Filozófia Kar
titkárságán munkanapokon 9−15 óra között, szombaton és vasárnap 9−13
között.
A felvételi díjak
(Figyelem! A már kifizetett beiratkozási és feldolgozási díjat nem áll módunkban
visszafizetni!)
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1) Feldolgozási díj, 30 lej értékben. Kifizetésétől mentesek az árvák vagy nevelőintézetből
érkezettek, ha az erről szóló mentesítő iratot benyújtják.
2) Beiratkozási díj, 70 lej értékben, első szakterületen és egy tagozaton, 40 lej értékben egy
következő szakterületen. Mentesek a kifizetésétől, a mentesítésről szóló igazoló okirat
benyújtása esetében:
♦ a Román Tanügy aktív tanerőinek gyermekei;
♦ a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, egyetemi éttermek
és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
♦ teljes árvák, nevelőintézetekből érkező jelentkezők.
A Felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy
tagozat esetében!
Figyelem! A Feldolgozási- és Beiratkozási illetékeket minden szakterületre és tagozatra
külön kell kifizetni. Például: Történelem szakterület−román tagozatra és ugyanazon
szakterület−magyar tagozatra való beiratkozás esetében az illetékeket kétszer kell kifizetni.
Ezért minden Jelentkezési lap mellett a Felvételi díjat (azaz a Feldolgozási- és Beiratkozási
illetékeket) külön kell kifizetni.
(Példa: Történelem szakterület−román tagozatra való beiratkozás esetében a Felvételi díj 100
lej, ugyanazon a tagozaton másik szakterületre, például Kulturális tanulmányok szakterületre
való beiratkozás esetében plusz 70 lej Beiratkozási díjat kell fizetni, egy másik tagozat
választása esetében, így Történelem szakterület−magyar tagozatra való beiratkozáskor plusz
100 lej Felvételi díjat kell fizetni).
Nagyon fontos! Azok a jelentkezők, akik a Jelentkezési lapon felvételi díjmentességet
kérvényeznek, de nem érvényes okiratokat nyújtanak be, vagy azok, akik a díjmentességet
nem a megfelelő okkal kérvényezik, elveszítik a jogot a felvételi versenyre. Ugyanez
érvényes a Jelentkezési lap helytelen kitöltése esetében, vagy akkor is ha a felvételiző nem
mellékeli a Jelentkezési lap mellé a Felvételi díj kifizetését bizonyító nyugtát.
Egyéb eligazításért írásban az alábbi email címen válaszolnak a felvételi szervezői:
admitere@hiphi.ubbcluj.ro
officetorci@gmail.com

5. A BEIRATKOZÁST KÖVETŐ LÉPÉSEK:
Az előzetes eredményeket július 23-án függesztik ki az egyetem hirdetőtáblájára, illetve az
egyetem honlapján is közlik (http://hiphi.ubbcluj.ro).
A helyek elfoglalása: július 24−30 között a bejutott jelentkezőknek igazolniuk kell a hely
elfoglalására vonatkozó szándékukat, az eredeti okiratokat tartalmazó dossziénak
benyújtásával. A dosszié tartalma a következő:
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 Érettségi diploma, eredetiben (azok a jelentkezők, akik csak igazolást vagy az
















érettségi diploma hitelesített másolatát nyújtják be, csak tandíjas helyekre juthatnak
be).
Líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat vagy igazolás erről, eredetiben.
Születési bizonyítvány fénymásolata és eredetije (az egyetemen való hitelesítés
céljából) vagy hitelesített másolatban.
Személyazonossági igazolvány fénymásolata.
Orvosi igazolás (szabványforma), eredetiben, a következő kitétellel: Felsőfokú
oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
Két db. fénykép (személyi igazolvány formátum).
Egyetemi hallgatói jogviszonyt bizonyító igazolás (eredetiben) második
szakképesítést választó egyetemisták esetében.
Egyetemi vagy főiskolai oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány hitelesített
másolata a diplomázott jelentkezők esetében, a BBTE Második diploma
programjának kedvezményezéséhez.
Nyilatkozat a beiratkozási szándék megerősítéséről (a hely elfoglalását illetően); a
Történelem és Filozófia Kar titkárságán kell kitölteni.
Boríték típusú (A4-es) dosszié.
A tandíjas helyekre bejutottak a beiratkozási dossziéjukkal együtt a tandíj első
részletét (550 lejt) is ki kell fizessék.

 A felsorolt iratokat a Történelem és Filozófia Kar titkárságán kell benyújtani, július

24−30-ig, 9−15 óra között hétköznapokon, 9−13 óra között ünnepnapokon (BBTE
Központi Épület, Mihail Kogălniceanu utca 1. szám, 1. emelet). A dosszié be nem
nyújtása a felvételi versenyből való kizárást vonja maga után, az elért jegy átlagától
függetlenül.
 Azoknak a jelentkezőknek, akik több Jelentkezési lapot töltöttek ki (több szakterületre
vagy tagozatra jelentkeztek), igazolniuk kell a választott szakterületen és
szakképesítésen történő beiratkozási szándékukat. Csak azokért a helyekért lehet
versenyben maradni, amelyekre benyújtják a dossziéjukat.
 A felvételi dosszié benyújtásakor, a tandíjas helyekre (távoktatásra vagy nappali
fizetéses tagozatra) bejutott jelentkezők a tandíj első részletét (550 lejt) július 30-ig
kell kifizessék, különben elveszítik a helyüket. (Nappali képzésre, fizetéses helyekre
bejutott jelentkezők azonban továbbra is versenyben maradnak, tandíjmentes helyekre,
ha dossziéjukban benyújtják az eredeti érettségi oklevelüket).
Felvételi eredmények követése, az előzetes eredmények kifüggesztése után:
• Nagyon fontos! A július 23-án kifüggesztett eredmények nem véglegesek. Mivel a
bejutottként nyilvántartott jelentkezők jó része nem foglalja el/igazolja vissza a helyét,
a július 23-i besorolás július 30-ig változhat, így a több szakképesítést választó
jelentkezők közelebb kerülhetnek első opciójukhoz. Azok a jelentkezők, akik a július
23-i eredményhirdetés alapján csak fizetéses helyre jutnak be, feljebb léphetnek a
besorolásban, betölthetnek nem fizetéses helyet is (azzal a feltétellel, hogy benyújtják
az érettségi oklevelük eredetijét). Azok a jelentkezők, akik nem jutottak be egyetlen
helyre sem, a helyigazolások után bekerülhetnek fizetéses helyekre.
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•

Minden olyan jelentkező (az olimpikonokat is beleértve), aki a felvételi előzetes
eredményei alapján bejutott (államilag támogatott tandíjmentes vagy fizetéses helyre)
július 30-ig köteles a hely elfoglalását igazolni a dossziéjában benyújtott eredeti
okiratok révén, ellenkező esetben kizárják a felvételi versenyből, függetlenül attól,
milyen jegyátlaggal rendelkezik.
FIGYELEM !!! EGYETLEN JELENTKEZŐ SEM FOGLALHAT EL
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÖLTSÉGVETÉSES HELYET, CSAK
HOGYHA AZ EREDETI ÉRETTSÉGI OKLEVELÉT JÚLIUS 30-IG
BENYÚJTJA

A felvételi előzetes, kiegészítő és végleges bejutási listáit a Történelem és Filozófia Kar
hirdetőtábláján, illetve honlapján (http://hiphi.ubbcluj.ro) is közlik.
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Jelentkezési lap
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara által rendezett felvételi
versenyhez
 A Jelentkezési lapot csak azután töltse ki, miután figyelmesen elolvasta a Felvételi

Szabályzatot!
 A Jelentkezési lapot a Felvételi Szabályzattal együtt kapja kézhez!
 A kitöltendő felületet nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni! A jegyeket kötelező

módon számmal és betűvel is ki kell írni!
 Egy Jelentkezési lapon csak egy szakterületet, egy szakképesítést és egy tagozatot
lehet beírni. Ha több szakterületre vagy tagozatra szeretne beiratkozni, minden
szakterület és tagozat esetében újabb Jelentkezési lapot kell kitölteni!
 Minden tagozaton az előadásokat az előírt nyelven tartják. Ha valaki bejutott az egyik
tagozatra, nem iratkozhat át egy másikra, ezért az adott tagozaton előírt nyelv ismerete
kötelező.
1.

SZAKTERÜLET:_________________________________________________
(választható: TÖRTÉNELEM, KOMMUNIKÁCIÓ-TUDOMÁNYOK, KULTURÁLIS
TANULMÁNYOK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI
TANULMÁNYOK, POLITIKAI TUDOMÁNYOK vagy FILOZÓFIA)

2. SZAKKÉPESÍTÉS:_____________________________________________

(TÖRTÉNELEM, RÉGÉSZET, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, LEVÉLTÁRTAN,
KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNY, NÉPRAJZ, KULTURÁLIS
TURIZMUS, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK,
ÁLLAMBIZTONSÁGI TANULMÁNYOK)
3.

TAGOZAT: ___________________
(ROMÁN, MAGYAR, NÉMET, FRANCIA, csak egy tannyelv választható)

4.

CSALÁD és KERESZTNÉV (az apa kezdőbetűjével, ahogy a
személyigazolványban szerepel):
_______________________________________________

5.

SZEMÉLYIGAZOLVÁNY SZÁMA:________________ SZEMÉLYI
AZONOSÍTÓ SZÁM: ___________________

6.

ÁLLANDÓ LAKHELY:
_____________________________________________________________________

7.
8.

TELEFONSZÁM: ___________________________________
EMAIL CÍM:
_______________________________________________________________

Történelem és Filozófia Kar felvételi szabályzata, mellékletben a Jelentkezési lap
9.

LÍCEUM NEVE ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVE:
______________________________________________________

10.

AZ ÉRETTSÉGI JEGY ÁTLAGA (számjegyekkel és betűkkel kiírva):
_______________________________________

11.

TÖRTÉNELEM, ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, ANYANYELVEN NYELV
ÉS IRODALOM, FÖLDRAJZ, FILOZÓFIA vagy LOGIKA tantárgyak érettségi jegye
(választható, szakterülettől függően), számjegyekben és írásban is (a szakiskolai jegyeket
nem vesszük figyelembe)
________________________________________

12.

MÁS TANTÁRGYAK érettségi jegyei (számjegyekkel és betűkkel kiírva is):
________________________________

13.

NEMZETKÖZI SZINTŰ ISKOLAVERSENYEKEN elért I., II., III. DÍJ
Tantárgy_________________________________________________Év___________

Elért helyezés_________________________________
14.

Egyetemi hallgató vagyok___________________________________Karon,____
éven, államilag támogatott költségvetéses helyen / fizetéses helyen.

15.

Végzett egyetemista vagyok_____________________________Karon. A végzés éve:
______, államilag támogatott költségvetéses helyen / fizetéses helyen/.

16.

Egyetemi hallgató voltam, de megszakítottam tanulmányaimat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Karon , ______________________ időszakban,
________________ államilag támogatott költségvetéses helyen.

17.

Mivel már egyszer elfoglaltam államilag támogatott költségvetéses helyet (egyetemi
végzős vagy főiskolai hallgatói minőségben) vagy jelenleg is elfoglalom, ezért CSAK
fizetéses helyre iratkozom be: (ebben az esetben jelöljék IGEN-el az alábbi négyzetet)
Figyelem: azok az egyetemet végzettek, akik nem fizetéses helyeken végeztek, vagy azok,
akik jelenleg is egy nem fizetéses helyet foglalnak el, nem jelentkezhetnek csak fizetéses
helyre. Tehát ők IGEN-nel kell válaszoljanak a 17-es vagy a 18-as pontokra. A törvények
értelmében a hamis adatokkal kitöltött Jelentkezési lap büntetőjogi eljárást von maga után.

18.

Csak fizetéses levelezői tagozatra jelentkezem (ebben az esetben jelöljék IGEN-nel az
alábbi négyzetet)
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Filozófia szakterületre és távoktatásra (ID) jelentkezők, akik IGEN-nel jelölték a 17. pontot,
nem kell kitöltsék az összesített lapot.
Alulírott _____________________________________________, felelősségem teljes
tudatában, ismerve a Büntetőjogi Törvénykönyvben leírt hamis kijelentésekre vonatkozó
szabályokat, kijelentem, hogy a fent megadott adatok helyesek és létezőek. Tudomásul
veszem, hogy ha 2013 július 30-ig nem foglalom el a helyemet, az által, hogy dossziémat
benyújtom az eredeti okiratokkal (az eredeti érettségi oklevéllel együtt), elvesztem a jogot a
helyre.
Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha bejutok, teljes jogú egyetemista csak
akkor lehetek, ha az I. éves beiratkozási formalitásokat és a Tanulmányi szerződést
kitöltöttem, a Kar által megjelölt időszakban.
Kijelentem, hogy a Felvételi Szabályzat előírásait áttanulmányoztam és elsajátítottam,
egyetértek azokkal és tiszteletben tartom azokat. Tudomásul veszem, hogy ellenkező esetben
kizárhatnak a versenyből.

Dátum, _______________________

Aláírás__________________________________
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A 2013-es felvételire érvényes
Összesítő lap
Család és keresztnév: _________________________________________________________
Választott szakképesítés (elsőbbségi sorrendben):
Hogyha a Történelem, Kommunikáció-Tudományok, Kulturális tanulmányok, Nemzetközi
Kapcsolatok és Európai Tanulmányok vagy Politikai tudományok szakterületet választja,
jelölje arab számokkal, elsőbbségi sorrendben a szakképesítéseket és a hozzákapcsolódó
tagozatot. A kitöltetlen, üres mezőket egy vonallal jelezze (−).
TÖRTÉNELEM, KOMMUNIKÁCIÓ-TUDOMÁNYOK, KULTURÁLIS
TANULMÁNYOK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI
TANULMÁNYOK, POLITIKAI TUDOMÁNYOK
(abban az esetben, ha a Jelentkezési lapon az első mezőt kitöltötte)

Szakterület

Szakképesítés

A. Történelem
TÖRTÉNELEM

KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYOK

KULTURÁLIS

B. Régészet
C. Művészettörténet
D. Levéltártan
E. Könyvtár- és
Információtudomány
F. Néprajz

Tagozatok, amelyekre
érvényes a választott
szakképesítés

Jelölje be választását
(arab számokkal,
elsőbbségi sorrendben)
Államilag
támogatot
t,
ingyenes
Hely

Fizetéses
hely

román, magyar, német
tagozat
román, magyar tagozat
román, magyar tagozat
román, magyar tagozat
román, magyar tagozat
román tagozat

TANULMÁNYOK

NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK ÉS
EURÓPAI
TANULMÁNYOK

G. Kulturális turizmus
H. Nemzetközi Kapcsolatok és
Európai Tanulmányok

román, magyar tagozat
francia,
román
magyar tagozat

és

I. Állambiztonsági
román tagozat
tanulmányok
Figyelem! Ha ezen a lapon a román tagozatra iratkozott be, az összesen tizenhat opció (A−I
szakképesítés, államilag támogatott ingyenes / fizetéses); a magyar tagozaton legtöbb tizenkét
opció (A−E, G és H, államilag támogatott ingyenes / fizetéses), ha német tagozatra iratkozott

POLITIKAI
TUDOMÁNYOK
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be, akkor csak az A szakképesítést választhatja, francia tagozaton csak a H-t. Hogyha olyan
szakképesítést választ, amely egy másik tagozaton található, egy újabb Jelentkezési lapot kell
kitöltenie a megfelelő tagozatra, valamint fizetnie kell annak Beiratkozási díját is.
Dátum, _________________

Aláírás, _________________

