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Dragă Candidată Profesor Anul I!
Ne face plăcere să vă urăm bun venit la Facultatea de Psihologie și Educație din cadrul Universității Babeș ‒ Bolyai. Știm că oricât
de mult te-ai recupera, nu este ușor să te adaptezi la noul mediu și instituție în primele zile și săptămâni. Ne-am gândit că ar fi o
idee bună pentru mulți dintre noi, cu o varietate de instrumente, să vă ajute să vă orientați astfel încât să vă simțiți mai ca acasă
în brațele noastre. Cu ajutorul studenților, profesorilor și administratorilor noștri, am colectat și organizat cele mai importante
informații în jurul întrebărilor pe care elevii din primul an le pun adesea. Dacă am aflat ceva, nu-ți face griji: am adunat și
informațiile de contact ale celor care sunt bucuroși să te ajute pentru ca întrebările tale să nu rămână fără răspuns.
Facultatea de Psihologie și Educație
Personalul Institutului de Pedagogie și Didactică Aplicată

Nu înțeleg conceptele de structură universitară: care este diferența dintre o
universitate, un departament, o facultate, un institut și o specializare?
Când vorbim de universitate , ne referim la Universitatea Babe
România

i una dintre cele mai înalte în listele na

ionale

i interna

‒ Bolyai, una dintre cele mai mari universită

i din

ionale. Are 21 de facultăți : diferite facultăți sunt

organizate în funcție de diferite discipline. Facultatea noastră se numește Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. În
funcție de discipline, facultatea are și 10 institute cu specializări diferite. Denumirea institutului nostru: Pedagogie și Didactică
Aplicată (în română Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată abreviat: DPDA), denumirea catedrei: Pedagogia
Învățământului Preșcolar și Primar (în română Pedagogia Învățământului Primar și preșcolar), prescurtat: P
Universitatea are trei departamente în funcție de limba de predare: română, maghiară și germană. Multilingvismul
înseamnă că studenții maghiari pot studia în limba maternă atât la cursuri de licență, cât și la cele postuniversitare.
Departamentul maghiar, care se mai numește și linia maghiară, are un conducător la nivel universitar și la nivel de facultate,
care este acoperit de prorectorul, decanul adjunct etc. responsabil de departamentul de maghiară. expresie. Funcționarea
universității este condusă
decan,
de Rectorat
de decani
(Rector,
adjuncți,
Prorectori,
de Consiliul
Senat,
facultății
comisiișide
despecialitate),
comisiile responsabile
iar diferitele
defacultăți
subdomenii.
sunt conduse de

Ce ar trebui să fac în prima zi a anului școlar?
Prima zi a anului școlar depinde de structura aprobată a anului școlar în curs, o puteți verifica la următorul link: https://
www.ubbcluj.ro/en/studenti/invatamant/structura_anului_universitar. Aceasta este de obicei cea mai apropiată zi de luni de 30
septembrie.
Nu există lecții în prima zi a anului școlar, dar puteți asculta în mod tradițional prelegeri profesionale ca parte a
deschiderii anului și vă vom prezenta, de asemenea, comunității didactice. De asemenea, puteți asculta două prelegeri de
deschidere care vă afectează direct: una este deschiderea institutului și cealaltă este deschiderea departamentului de maghiară
a universității. Deschiderea anului universitar este urmată de o discuție cu profesorul de clasa. Aici poți găsi răspunsuri la toate
întrebările tale imediate despre universitate. Puteți afla data și locul deschiderilor anului școlar pe site-ul Institutului.
Aduceți-vă contractul de studii în copie hârtie și semnați-l pentru a-l putea preda persoanei responsabile. Contractul
de studii poate fi tipărit din interfața online, unde l-ați completat folosind numele de utilizator și parola primite în e-mail: https://
academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ Orarul il puteti vedea aici (locatie, date, camere).

Ce interfață online folosim la universitate?
Comunicarea constantă între studenți și profesori este foarte importantă în procesul de învățământ universitar, dar
modul în care se face în perioada educației online s-a schimbat, și a devenit deosebit de necesară utilizarea platformelor online
care să înlocuiască prezența fizică în această perioadă. Comunitatea Universității Babeș ‒ Bolyai utilizează platforma MS Teams,
care oferă o oportunitate de a ține lecții, de a crea comunicare între profesori și studenți, de a accesa materiale didactice, lecturi,
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stocarea sarcinilor, trimiterea sarcinilor și multe alte interacțiuni. Instrucțiuni pentru utilizare aici il vei gasi.

Cum mă pregătesc pentru cursuri/examene?
De asemenea, este posibil să luați note la prelegeri și seminarii, așa că fiți pregătiți pentru orice ați putea avea nevoie
pentru a face acest lucru. În primele zile, puteți descărca descrierile cursurilor de pe site-urile cursului, puteți face cunoștință cu profesorii
și grupul dvs., astfel încât să nu aveți nevoie de nimic altceva. Cu toate acestea, este important să fii prezent, deoarece acest lucru va
dezvălui tot ce ai mai putea avea nevoie la fiecare prelegere sau seminar.
De asemenea, este important să știți că veți avea nevoie de multă autoreglare în învățare, deoarece studiul la universitate diferă
de liceu prin faptul că nu există teme obișnuite sau lecții pe care profesorul le va verifica sau intervieva. Va trebui să vă programați propriul
timp pentru a vă pregăti pentru prelegeri / seminarii / examene. Cel mai bine este să împărțiți programa și literatura de la o materie pe
parcursul semestrului, să nu lăsați toată lectura/învățarea în ultimul moment, adică perioada de examen.
Dacă rămâneți blocat, cereți ajutor colegilor de grup, liderului de grup sau profesorului care predă materia.
Nu ezitați să întrebați profesorii! Dacă nu ați făcut acest lucru înainte, acum este momentul să vă cunoașteți propriul stil de învățare și cele
mai eficiente tehnici și metode de învățare.

Ce înseamnă a ține un seminar?
Vor avea loc seminarii ale căror subiecte le vei prezenta grupului tău. Pentru a face acest lucru, veți primi literatură specială și
ajutor de la profesor, vă veți pregăti în avans, veți formula întrebări interesante și apoi veți dirija conversația în clasă. Nu trebuie să vă fie
frică de el, nu trebuie să o faceți singur, voi doi-trei o veți lua împreună, și toți vor lua pe rând, iar dacă nu sunteți sigur, profesorul de
seminar vă va ajuta mereu.

Aș dori o bibliotecă. Cum pot face acest lucru?
Biblioteca Universitară are o mulțime de biblioteci specializate, toate fiind la dispoziția dumneavoastră. Găsiți clădirea principală
a bibliotecii din Piața Lucian Blaga (Păcii), iar lista bibliotecilor de specialitate pe site-ul bibliotecii, care are și meniu în limba maghiară
(www.bcucluj.ro).

Programul bibliotecii:
De luni până vineri: 08:00 - 20:00
În perioada de examen, există și serviciul de bibliotecă sâmbăta de la 8.00 la 14.00. The
Următoarele cataloage și baze de date sunt disponibile pe site -ul Bibliotecii Universității .

Colecție semnificativă de cărți și periodice în catalogul online, si a într-un catalog de carduri digitale.
Colecția digitală conține manuscrise, cărți, periodice și puteți accesa și baze de date științifice (Ebsco, Springerlink, Proquest
etc.) de aici .Resurse online.

Intrarea in biblioteca:
• autorizează utilizarea Bibliotecii Centrale Universitare și a bibliotecilor filiale; • este pentru anul
universitar în curs, care urmează să fie reînnoit anual; - netransferabil, răscumpărabil în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare
(Clinicilor / Béke tér, 2).
Acte necesare: carte de identitate, carte de student valabilă pentru anul universitar 2021/2022, taxă de înscriere. (Pentru studenții cu
bursă socială, intrarea sau reînnoirea este gratuită). Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați personalul bibliotecii comune
a institutelor maghiare!
De asemenea, puteți vizita biblioteca de studii a Institutului de Psihologie Aplicată .
Puteți accesa lista de cărți de bibliotecă a Institutului de Pedagogie și Didactică Aplicată .
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Unde pot găsi profesori dacă am nevoie de ajutor?
Le găsiți la ora de recepție/consultație a profesorului sau pe e-mail aici . Îi puteți contacta oricând. Detaliile de contact ale
profesorilor le găsiți și pe site-ul catedrei, uneori chiar își dau adresa de email la prima întâlnire, astfel încât să îi puteți contacta prin
scrisoare.

Pentru ce burse pot solicita și când?
Există trei tipuri de burse disponibile: burse de merit, burse și burse sociale. Acestea trebuie solicitate de la secretariat în primele
două săptămâni ale semestrului. Formularul poate fi solicitat de pe același sau descărcat și tipărit de pe site-ul facultății: https://
www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse. Primul semestru nu primește o bursă de merit și nici nu trebuie să aplice separat de
semestrul al doilea, dar cei care solicită o bursă de studiu primesc cele mai bune rezultate academice pe grad și specializare. Cu toate
acestea, trebuie să aplicați separat pentru o bursă socială și să aveți condiții speciale. Este o idee bună să începeți să obțineți din timp
documentele justificative necesare. Puteți citi pe site-ul facultății făcând clic pe linkul de mai sus de ce certificate și fotocopii veți avea
nevoie pentru aceasta.

Pot pleca în străinătate pentru a studia pentru o perioadă mai lungă de timp?
Institutul de pregătire profesională al BBTE, Institutul Universitar Maghiar din Cluj-Napoca (kmei.ro), împreună cu Ministerul
Resurselor Umane și Universitatea Eötvös Loránd, pot petrece unul sau două semestre la universitățile maghiare în perioada de vară și
iarnă.
Avem mult Erasmus anunță o bursă la începutul celui de-al doilea semestru: de exemplu, nu pentru cursurile de limbă maghiară
poți aplica doar la universitățile din Ungaria pentru unul sau două semestre, dar și la alte universități.
BBTE face parte din programul Makovecz, care oferă un fel de „Erasmus maghiar” și stagiu între universitățile de limbă maghiară
din Bazinul Carpatic. Departamentul maghiar al universității trebuie să solicite acest lucru la începutul verii. Statele maghiare și română își
vor anunța bursele care vor fi acordate pe baza acordurilor interstatale în perioada februarie-aprilie (http://robuse.ro/). Dacă vorbiți bine o
limbă străină, veți avea o mulțime de oportunități suplimentare și veți acorda atenție site-urilor web ale universității, institutelor și
departamentelor individuale.

Am nevoie de un examen de limbă pentru a absolvi facultatea?
O notă obținută într-o limbă străină în primul an corespunde examenului de limbă cu care poți susține examenul final.

Îmi pot întrerupe studiile? Pot să le continui mai târziu?
Există două forme de întrerupere la universitate:
• Întreruperea studiilor (în română: întreruperea studiilor) - cunoscută printre studenții și profesorii maghiari drept „înghețarea
anului”. În acest caz, îți poți îngheța studiile universitare la sfârșitul unui an universitar pentru maximum trei ani de licență, cu
condiția să fi obținut cel puțin 30 de credite necesare pentru finalizarea anului. Termenul de înghețare a anului este de obicei
sfârșitul lunii iulie, data exactă fiind anunțată pe site-ul facultății de către secretariat (http://psiedu.ubbcluj.ro/).

• excluderea din universitate (exmatriculare) - aceasta înseamnă o întrerupere completă a studiilor universitare, caz în care nu există
nicio șansă de a continua, doar de reînscriere. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă nu ați îndeplinit în mod constant
cerințele academice minime sau ați fost implicat în pușcă, plagiat și așa mai departe.

Cum aflu despre biletele mele?
Biletele tale pot fi găsite pe https://academicinfo.ubbcluj.ro/ Îl puteți vizualiza pe pagina web trimițând numele de utilizator și
parola la adresa dvs. de e-mail. După fiecare perioadă de examen, vi se cere să vă verificați biletele și să vă indicați
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Machine Translated by Google

profesorului, în unele cazuri la secretariat, dacă observați erori sau omisiuni. Dar nu fi nerăbdător, de obicei termenul limită
pentru introducerea biletelor este miercurea după perioada de examen, așteaptă cu răbdare până în acea seară pentru a obține
totul în jurnalul tău online, secretariatul va verifica și compara jurnalele online și tipărite. Dacă biletul dvs. tot nu apare în a patra
zi după perioada de examen, contactați imediat profesorul și/sau secretariatul dumneavoastră. Dacă jurnalul online are marca
provizorie lângă biletul tău, nu trebuie să-ți faci griji: asta înseamnă că biletul tău este pe jurnalul online, doar secretarele nu au
închis încă jurnalele.
În multe cazuri, biletele dumneavoastră vor fi anunțate personal de către profesori sau pot fi trimise prin e-mail împreună cu biletele grupului.

dar sunt cei care îl afișează și pe propriul site profesional, așa că îl poți compara cu ce este publicat pe interfața online.
Aveți dreptul și oportunitatea de a vă consulta personal cu profesorii cu privire la fiecare bilet de examen, pentru a vizualiza
și discuta lucrarea corectată a examenului sau a seminarului. Dacă solicitați acest lucru și unul dintre profesorii dumneavoastră
refuză, puteți depune o plângere la șeful institutului (dr. Imre Péntek, e-mail: imre.pentek@ubbcluj.ro) sau la reprezentantul
sindicatului
studențesc (Hunor Tőkés, student senator - Științe Sociale, Departamentul Maghiar, e-mail: tokeshunor5@gmail.com).

Ce pot face dacă simt că am fost evaluat incorect?
După examen, aveți ocazia să vă vizualizați disertația corectată. Dacă data evaluării nu apare în tabelul de note la
examen, nu ezitați să scrieți profesorului imediat ce primiți biletul. Examinatorul este obligat să vă explice motivele pentru nota
dvs. dacă o solicitați. După discuție, puteți contesta nota la secretariatul catedrei. Vă rugăm să rețineți că puteți face acest lucru
doar în 48 de ore de la publicarea în catalogul online.

Cum îmi calculez media pe jumătate de an?
Puteți calcula media de studiu prin media ponderată, ponderea este numărul de credite. Definit prin formula, acesta ar
arăta astfel: medie = (număr credit1 × bilet1 +... număr credit n × bilet n) / suma punctelor credit.
Dacă nu ați reușit să obțineți un bilet de trecere (fie el 2 sau 4), numărul de credit va fi înmulțit cu 0 în calculul mediei în locul
biletului, iar numărul de credit va fi adăugat la dealer în același mod.

Ce se întâmplă dacă piez un examen?
Dacă picăți un examen în sesiune, nu vă descurajați, deoarece după o pauză de o săptămână veți avea ocazia să
încercați din nou în sesiunea suplimentară. Este o perioadă a examenelor de înlocuire când cei care nu au reușit să îndeplinească
condițiile de promovare vor avea o nouă șansă. Acesta este momentul în care și studenții care au lipsit de la examen dintr-un
anumit motiv pot susține examenul.
Este important de știut că toți studenții, dacă îndeplinesc cerințele minime pentru materie, au două variante de examen
eligibil: unul în sesiune, celălalt în sesiune de înlocuire.

Ce se întâmplă dacă nu promovez examenul?
Dacă examenul suplimentar nu reușește, trebuie să includeți materia ratată în anul universitar următor și să îndepliniți
noile cerințe pentru disciplina respectivă în anul respectiv. Profesorii îți pot păstra cota câștigată anterior pentru încă un an, dar
poate fi o decizie individuală a profesorului, de fapt iei un articol nou și trebuie să începi cu o listă curată.
Dacă ați susținut din nou materia, va trebui să plătiți taxa de examen pentru materia ratată înainte de perioada de
examinare a anului universitar dat, suma depinde de numărul de credite. Materia plătită vă dă dreptul la două examene în
același mod, unul în sesiune și unul în sesiune suplimentară. De asemenea, fii foarte atent ca trebuie sa incluzi toate disciplinele
ratate in ultimul an de studiu, altfel nu poti inchide studiile.
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Stiai asta...?
Nu trebuie să repeți un an dacă pierzi câteva examene.
Pe de altă parte, asigură-te că obții cel puțin 30 de credite în cele două semestre dintr-un total de discipline obligatorii și
opționale, pentru că cine nu se adună trebuie să repete un an.
Dacă nu finalizați minimum 30 de credite în primul an, va trebui să vă reînscrieți. Dacă admiterea are succes, va trebui să plătiți
școlarizare pentru primul an.

Îmi pot repara biletele?
Da, ai ocazia. Biletul câștigat în perioada de examen vă dă dreptul la reluare și reparare gratuită în perioada de examen
suplimentară. Tot ce trebuie să faceți este să depuneți o cerere, care va fi semnată de profesorul dvs. și vă va arăta vechiul bilet
și după reparație. Este foarte important să rețineți că nu vă puteți deteriora biletul cu o corecție, întrucât profesorul este obligat
să vă păstreze biletul mai mare, chiar dacă ați scris mai puțin pe corecție în perioada de examinare suplimentară.

Stiai asta...?
De asemenea, vei putea evalua activitatea didactică.
La sfârșitul fiecărui semestru, în perioadele de pre-sesiune, ai și posibilitatea de a oferi feedback profesorilor tăi: poți completa
un chestionar pe AcademicInfo unde îi poți evalua, sugera, critica, lăuda. Această opțiune este complet anonimă, profesorii
nu văd numele calificativului, dar le ajută foarte mult munca dacă îi oferiți un feedback corect, obiectiv despre acesta.
Este foarte important să includeți o explicație textuală pentru evaluarea dvs., deoarece aceasta este cea mai bună modalitate de a
ajuta profesorii să-și regândească activitățile educaționale.

În sistemul online, criteriile de evaluare pentru prelegeri și seminarii sunt aceleași, dar veți vedea la începutul anului școlar că
cei doi presupun două genuri diferite, tipuri diferite de activități, deci unele aspecte nu sunt la fel de valabile și deci nu sunt.
la fel de responsabil. De exemplu, este complet inutil să ne așteptăm ca prelegerea să fie interactivă ca și seminarul sau ca
seminarul să aibă profesorul să dea o explicație de o lungime similară prelegerii.
Vă rugăm să fiți la fel de corecti în a vă evalua profesorii, precum și în a vă evalua munca!

Ce se întâmplă dacă anul 3 expiră și piez toate examenele?
La sfârșitul celui de-al treilea an, pe lângă perioada de examinare suplimentară, aveți o ultimă oportunitate de
examinare (în română: lichidare). Săptămâna aceasta este imediat după perioada de examene suplimentare, dar înainte de
susținerea disertației, când poți relua subiecte pentru maximum 20 de credite și poți susține examenul din curriculum. În
această perioadă de examen (în argoul studenților, aceasta este numită de mulți o sesiune de aur), aveți posibilitatea de a
ajunge din urmă cu examenele ratate, dar trebuie să depuneți o cerere separată cu o listă de materii și să plătiți o taxă de
examen (conform numărul de credite).

Dacă examenul tău pică în această perioadă, va exista o prelungire a anului, ceea ce înseamnă că îți poți susține
dizertația cu nota care vine după tine. Asigurați-vă că evitați acest lucru dacă aveți ocazia, pentru că în acest caz va trebui să
le finalizați programa, așa că va trebui să reintroduceți contractul de studii, în care va trebui să urmați toate disciplinele
nefinalizate și plătiți suma corespunzătoare în perioada de examen. Dacă anul următor a studiat (și) alte materii decât tine,
va trebui să le incluzi în contractul tău de studii, să le asculți și să dai un examen de la ele.

Aș dori un permis de autobuz sau tramvai. Unde pot sa il fac si ce ar trebui sa iau
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Cu mine insumi?
Studenții BBTE pot schimba abonamente pentru două linii de autobuz sau tramvai, studenții din locurile publice sunt
gratuite, iar studenții din locurile plătite sunt gratuite pentru 30 de lei. Pentru a obține un permis de autobuz, aveți nevoie de: o
carte de identitate, un index (numit carte universitară la universitate), o carte de călătorie, o carte de student, o fotografie a tipului
cărții de identitate. Pentru a aplica pentru un permis de transport public în Cluj-Napoca, veți avea nevoie de un card de student,
care vă dă dreptul la o serie de alte reduceri pe lângă reducerile de călătorie. Există mai multe tipuri de acest card (Studcard,
Omnipass, Euro <26 Student, ISIC și Card A). Vă recomandăm cardul A eliberat de Asociația Studenților Maghiari din Cluj-Napoca
(KMDSZ), care este un card gratuit și se adresează în principal studenților maghiari. Cardul A îți dă dreptul la mai multe reduceri,
precum un bilet de teatru mai ieftin, poți cumpăra cu el un bilet de operă, dar poți obține și reduceri la diverse servicii. Mai multe
informații la http://akartya.ro/ Despre parteneri puteți citi pe site, sau vă puteți înscrie aici în prealabil pentru a primi carnetul de
student cu manualul ștampilat (index) și personal.

Primesc o reducere la trenuri și autobuze dacă vreau să merg acasă?
Pe teritoriul țării, călătoriile cu trenul sunt gratuite (în clasa a doua) pentru toți studenții universitari cu normă întreagă
(până la vârsta de 26 de ani). Puteți cumpăra un bilet gratuit din stații sau de la casele oficiale de bilete feroviare prezentând
legitimația de transport și cartea de identitate primită la începutul semestrului. In cazul autobuzelor nu exista o regula uniforma
pentru reduceri, depinde de zbor si de compania care acorda aceasta reducere. Puteți încerca un index și un card de student (vezi
întrebarea anterioară) atunci când cumpărați bilete, în multe cazuri există o reducere mai mică pentru studenți.

Ce pot face dacă am nevoie de un medic?
Dacă aveți nevoie de îngrijiri medicale, consultați medicul universitar. Atribuțiile unui medic universitar sunt
asemănătoare cu cele ale unui medic generalist, acesta poate prescrie tratament, emite certificate sau vă poate trimite la o
examinare de specialitate. Programul clinicilor il puteti vedea aici: https://www.ubbcluj.ro/en/studenti/campus/
orarul_cabinetelor_medicale Asigurați-vă că luați manualul / indexul / cartea de studiu cu dvs., pentru că ei îl pot accepta doar
dacă vă dovediți cu el.
În caz de urgență, Clinicilor / Mikó utca 1-3. Puteți suna la departamentul de urgență la 112 sau la numărul de urgență
112.

Stiai asta….?
Studenții Universității Babeș-Bolyai pot aplica și pentru un examen stomatologic gratuit. Programul cabinetului stomatologic
poate fi vizualizat și făcând clic pe linkul de mai sus. Prezentarea manualului este obligatorie și în acest caz.

Vreau să mă antrenez. Ce opțiuni am în plus față de orele de gimnastică necesare?
În calitate de student al universității, te poți antrena gratuit și/sau la preț redus pe diferitele piste și săli ale Parcului
Sportiv Iuliu Hațeganu. După începerea anului școlar, când sunt înregistrate datele orelor de gimnastică pentru fiecare curs, poți
vedea pe site-ul universității ce cursuri și săli poți folosi liber, de ce și cât să plătești.
Despre ele puteți citi aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/structura/sport/parcul_sportiv Veți găsi
și piscina universității în parcul sportiv. Dacă îți schimbi permisul aici, poți folosi și sala de sport și saune. Nu uita de cascheta
de inot acasa, pentru ca este o necesitate!

Ce alte opțiuni de divertisment am? http://
padi.psiedu.ubbcluj.ro/kolozsvar/diakelet/
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Despre ce pot scrie o dizertație universitară și când trebuie să decid?
Îți vei finaliza studiile universitare cu un examen final, din care o parte este să scrii și să susții o dizertație bazată pe
propriile cercetări. Tema disertației poate fi legată de orice materie studiată, este la latitudinea dumneavoastră să alegeți. Cu cât
găsiți mai devreme acest subiect, cu atât sunt mai mari șansele dvs. de a deveni cercetător pe această temă de-a lungul anilor, de a
participa la conferințe studențești, de a aplica pentru o bursă de cercetare și de a prezenta rezultatele pe care le descoperiți la
examenul final.

Cui pot contacta dacă am întrebări?
•

efului de grad; • la

secretariatul maghiar al facultă

ii pentru certificate, la depunerea cererilor sau a altor documente etc.; •

Opinaș (Pădurea) Edina-Tímea; programul recepției: de luni până joi de la 09:00 la 15:00.

Cum aflu cele mai recente știri despre universitate, facultate, departamentul de maghiară a facultății și cursurile de limbă
maghiară? • site-ul institutului: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/ • site-ul facultății: http://psiedu.ubbcluj.ro/ • pagina centrală
de Facebook a comunității universitare maghiare :

https://www.facebook.com/bbtekolozsvar/?fref=ts; • siteul maghiar al universității: http://ubbcluj.ro/hu/; • site-ul
Biroului de Comunicare și Relații Publice din Ungaria: http://news.ubbcluj.ro/hu/;
Dacă doriți să citiți despre un student similar despre viața universitară din Cluj-Napoca, căutați publicația Asociației Studenților
Maghiari din Cluj-Napoca în biroul KMDSZ (Avram Iancu / Petőfi Sándor utca 21).

Dic

ionar

study contract contract
de studiu

Un contract anual cu universitatea în care să precizeze ce materii ai alege într-un anumit an
universitar (dar asta nu înseamnă că totul este opțional, vezi mai jos tipurile de materii).
Contractul de studii trebuie finalizat online înainte de începerea fiecărui an la https://
academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ suprafata si apoi imprimata in dublu exemplar. După ce îl adăugați,
veți primi un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa interfața. Dacă nu ați primit încă
adresa de e-mail pe care ați furnizat-o, vă rugăm să contactați imediat secretarul expert. După
expirarea termenului, contractul poate fi modificat sau reziliat numai cu permisiunea decanului.

Descrierea

Aceasta dezvăluie totul despre subiectele luate: prelegere, seminar, subiecte ale sesiunii

cursului fișa disciplinei

practice, așteptări, lectură, condiții de examen. (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/kolozsvar/
uncategorized/tantargyleirasok-ba-nappali-3- eves-alapkepzes /)

Curriculum-

Acesta arată ce materii obligatorii, opționale, puteți studia în cursul dvs. Curriculum-ul dezvăluie

ul este intim

numărul de credite și de ore pentru discipline și astfel te ajută să-ți încheie contractul. Deoarece
cursurile de specialitate își actualizează în mod regulat oferta de materii, se pot aplica programe
diferite pentru clase diferite. De aceea, salvează-l cu atenție, răsfoiește-ți propriul curriculum și
păstrează-l, pentru că va fi valabil pentru tine în anii următori. (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/
kolozsvar/tanrendek/)

credite
ECTS

Sunt folosite pentru a pondera subiectele cu ajutorul lor. Cu cât un articol ia mai multe credite,
cu atât este nevoie de mai multă muncă pentru a se pregăti pentru el. Pentru a fi student în doi
ani, trebuie să câștigi cel puțin 30 de credite (în plus față de limba străină opțională). Cel mai
bine este să aveți toate cele 60 de credite într-un an.
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discipline opționale
discipline opționale

Există discipline obligatorii, opționale și opționale în pregătirea tuturor specializărilor.
Opțiunile sunt acolo, astfel încât să puteți învăța cât mai multe despre o disciplină sau o
problemă care vă interesează. Ele vor apărea în programa din anul II încoace, trebuie să
alegeți una dintre ele (de obicei 1 din 3), altfel nu veți avea numărul de credit așteptat.

lectura
curs

Cadrul disciplinelor este alcătuit din prelegeri și seminarii în funcție de curriculum.
O descriere a acestui lucru poate fi găsită în fișele subiectului.
Apoi puteți discuta cu profesorii în detaliu toate întrebările dvs. despre subiectele, ocupațiile lor

ceasul de recepție

și să lucrați împreună. Datele le găsești pe site-urile catedrelor și pe ușile cabinetelor profesorilor,
iar dacă ai avea lecție la acea oră, le poți cere o altă dată.
seminar
seminar

În cadrul seminarului, fie vei discuta subiecte care completează prelegerea în lecturi
predefinite (acestea sunt incluse în descrierile cursului), fie vei fi introdus într-un anumit
subiect (de asemenea, pe baza literaturii furnizate) și vei fi făcut (în cazul disciplinelor
practice) exerci

ii. Practica pedagogică se desfășoară în școală și grădiniță conform

programului. lucrare de seminar Există momente când primești un bilet pentru o activitate
de seminar doar dacă scrii o lucrare de seminar. Aceste dizertații ar trebui de obicei pregătite
acasă, cu consultarea profesorului pe tema, literatură etc.

travel pass legitima
de transport

ie

Un act de identitate cu fotografie eliberat de secretariatul facultății, cu care puteți prezenta un
abonament de călătorie, iar acesta este obligatoriu și pentru a călători cu reducere în tren sau
la unele servicii de autobuz de lungă distanță.

manual / index carnet
de student

Un act de identitate cu fotografie care conține detaliile universității (numele, profesia), pe care îl
folosești pentru a te dovedi la secretariat și la universitate în general. Acest lucru vă permite să
intrați la examene, de multe ori nu numai în catalog, dar și aici profesorii vă scriu biletele. Se
contrasemnează anual de către secretariat pentru a certifica că sunteți în continuare student
activ al facultății. El este de fapt fratele mai mare care controlează școala.
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