


KÖSZÖNTŐ

Kedves Gólyák! 
 

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetemen. Bár tudjuk, hogy csak most 

léptétek át az egyetem kapuját, szeretnénk, ha 
mihamarabb otthon éreznétek magatokat köreinkben. 

 Az egyetem egy csodás utazás lesz, amely 
során a tarsolyotok nem csak tudással fog bővülni, hanem 

egy csodálatos felfedezés lesz, amelyben még inkább 
megismeritek képességeiteket, feszegetni fogjátok 
határaitokat és akár új szemszögből fogjátok látni a 

világot. Arra biztatunk benneteket, hogy 
használjatok ki minden percét, ragadjatok meg minden 

alkalmat, talán most soknak tűnik az a három év, de 
higgyetek nekünk, fénysebességgel fog elrepülni. Ne 

féljetek bátornak és merésznek lenni, valósítsátok meg a 
legmerészebb álmaitok, tanuljatok a legjobbaktól, 
tapasztaljatok a legkülönösebb helyzetekből és 

hagyjátok, hogy a bennetek rejlő gyerek mindvégig jelen 
legyen az egyetemi éveitek során.  

Kívánunk nektek elegendő kitartást a tanuláshoz, türelmet,  
amikor már önmagatokhoz sincs kedvetek 

 és jókedvet, kreativitást, bohóságot a csintalan gyerekekhez,  
mindemellett kellő bátorságot, amikor valaki felkínál  

egy csodás önkéntes lehetőséget. 
  



EGY FIÚ SZEMSZÖGE

                                              „Üdvözlet! 
      A nevem Finna Ferencz, idén lettem másodéves hallgató itt, a
Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. 
Fiúként sokszor úgy érzem, mintha eltévedtem volna, egy
lányiskolában. De nem, nem tévedtem el, hanem tudatosan
választottam ezt az egyetemet és ezt a pályát.  
     Mesélem az embereknek, hogy egyetlen fiú vagyok az évfolyamon
27 lány között erre mindenki csodálkozik és menőnek tartja. Később
meg jönnek az "Én is mennék oda egyetemre" meg "Milyen jó dolgod
van, te Feri" vagy "Áldott vagy az asszonyok között, Feri" mondatok. 
Tényleg jó dolgom van, hiszen kevés embernek adódik meg az
életben, hogy egyszerre 27 elképesztő és kedves leendő pedagógus
vegye körül.  
      Kevés ember kap annyi bátorítást és visszajelzést, mint amennyit
én kapok tőlük nap mint nap, ami eddig mind a hasznomra vált.  
Számomra a kollégáim sokat jelentenek úgy az egyetemen, mint a
mindennapokban egyaránt. Ha segítségre szorulok, bárkihez
fordulhatok, mindig segítenek. És ez fordítva is igaz, főleg ha valamit
férfi szemszögből kell elemezni. :)) 
      Sokszor nehéz volt megbírkózni a helyzettel, hogy csakis lányokkal
vagyok körbevéve, mivel nem volt akivel elsütni tipikus fiús vicceket,
vagy nem volt akivel értékelni a lányokat külsejük, öltözetük  alapján.
Egy idő után megszoktam hogy nem a külsejüket nézzem, hanem a
bennük rejlő kreatív, felnőtt gyermeket, akiktől rengeteg inspiráló erőt
vehetek kölcsön, hogy később a pályámom felhasználjam." 
                        
                                                                       Finna Ferencz



TITULUSOK

     A romániai egyetemeken az oktatói pályának az alábbi munkaköreit
különböztetik meg. A címek emelkedő hierarchia szerint három nyelven
vannak feltüntetve.

Magyarul                 Románul               Angolul            

Egyetemi                Asistent                 Instructor 
tanársegéd             universitar 
 
 

   Adjunktus               Lector                    Assistant professor 
                                  universitar 
 Egyetemi docens   Conferențiar          Associate 

                                                            professor

Professzor vagy     Profesor                Professor 
egyetemi tanár       universitar 
      

A BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETŐSÉGE:  
Egyetemi szintű vezetőség: 
 
Rektor/ Rector/Rector (minden egyetemnek egy rektora van): 
Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop 
 
Prorektor/Prorector/Vice-rector (egy vagy több egyetemenként): 
Prof. univ. dr. Ioan Bolovan 
Prof. univ. dr. Daniel David 
Prof. univ. dr. Rudolf Gräf 
Prof. univ. dr. Dan Lazăr 
Conf. univ. dr. Cristian Marius Litan 
Prof. univ. dr. Mihaela Luţaş 



dr. Markó Bálint, egyetemi docens 
dr. Soós Anna, egyetemi docens 
Acad. prof. univ. dr. Ioan Bucur 
 
A Pszichológia és Neveléstudományok Kar vezetősége: 
 
Dékán/Decan/Dean (minden karnak egy dékánja van):  
Prof. univ. dr. Opre Nicolae Adrian 
 
Prodékán/Prodecan/vice-dean (egy vagy több karonként): 
Conf. univ. dr. Glava Adina 
Prof. univ.dr. Felezeu Călin 
dr. Fóris-Ferenczi Rita, egyetemi docens 
Lect. univ. dr. Silviu Matu 
 
A Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet vezetősége: 
 
Intézeti igazgató/Director de departament/Head of department
(egy intézetenként): 
dr. Péntek Imre, egyetemi adjunktus 
 
A marosvásárhelyi kirendeltség igazgatója/Șef de catedră/Head
of the local branch (egy kirendeltségenként): 
dr. Szilveszter László Szilárd, egyetemi docens 



ÓRAREND: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/marosvasarhely/ 

orarend/

2018/2019-ES TANÉV SZERKEZETE

.

    1. Félév                                  2. Félév           

2018.10.01 – 2018.12.21: oktatási időszak 

         -> 2018.11.30.-hivatalos szabadnap 

2018.12.24 – 2019.01.06: vakáció 

2019.01.07 – 2019.01.20: oktatási időszak 

2019.01.21 – 2019.02.10: vizsgaidőszak 

         -> 2019.01.24.-hivatalos szabadnap 

2019.02.11 – 2019.02.17: pótvizsgaidőszak 

2019.02.25 – 2019.04.21: oktatási időszak 

2019.04.22 – 2019.04.28: húsvéti vakáció 

2019.04.29 – 2019.06.09: oktatási időszak 

        -> 2019.06.01.-hivatalos szabadnap 

2019.06.10 – 2019.06.30: vizsgaidőszak       

        -> 2019.06.10-hivatalos szabadnap 

2019.07.01 – 2019.07.07: vakáció 

2019.07.08 – 2019.07.14: pótvizsgaidőszak 

2019.07.29 – 2019.09.30: vakáció 

         ->SZAKMAI GYAKORLATOK IDŐSZAKA! 

         

 

 

 



TANTÁRGYAK

Magyar nyelv 
Román nyelv 
Angol nyelv 
Pedagógia alapjai 
Általános lélektan  
Gyógypedagógia alapjai 
Neveléstörténet 
Testnevelés 

Magyar irodalom és gyermekirodalom 
Román irodalom és gyermekirodalom 
Angol nyelv 
Fejlődéslélektan 
Tantervelmélet 
Neveléselmélet 
Korai fejlesztés  
Testnevelés 

Első év

Másodév

Értékeléselmélet 
Hatékony tanulási technikák  
Interaktív pedagógia 
Matematika az óvodában és elemi osztályokban  
Magyar nyelv és irodalom tanításának szakmódszertana 
Román nyelv és irodalom tanításának szakmódszertana 
Zenei nevelés  
 
Matematika tanításának módszertana
Kutatásmódszertan
Drámapedagógia
Magyar kultúra és civilizáció 
 Beszédművelés
Tudományok és környezetismeret módszertan
IKT/TIC 



Harmadév

      Az első év legmeghatározóbb eseménye a Gólyatábor és a
Gólyabál, így ezek idén sem maradhatnak el.  
A Gólyatábor idén október végén lesz megszervezve. Ez egy kiváló
alkalom arra, hogy új barátságokat, ismeretségeket köss
csoporttársaiddal, vagy a harmadéves hallgatókkal.  
A Gólyabál november végén kerül megrendezésre. Ez nem a
hagyományos bál, mint a középiskolában, ahol csak egy lehet a
győztes. Nem a nyeremény a fontos, hanem a szórakozás.   
     Arra bátorítunk titeket, hogy ne hagyjátok ki ezeket a
lehetőségeket, hiszen örök emlék marad az egyetemi éveitekből.
Jelentkezzetek bátran! :)

Nevelési tanácsadás  
Testnevelés módszertana 
Előkészítő osztály pedagógiája 
Állampolgári nevelés és történelem  
Képzőművészeti nevelés  
 
Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatása
Hermeneutikai szövegértelmezés
Akadémiai szövegek szerkesztése
Oktatásmenedzsment
 Számítógéppel támogatott oktatás

GÓLYATÁBOR ÉS GÓLYABÁL



DIÁKSZERVEZET

  A 2016–2017-es tanévben elkezdődött egy mozgalom a diákok
részéről, azzal a céllal, hogy alkossunk egy diákszervezetet az
egyetemünkön. 2017. október 24-én a Marosvásárhelyi Magyar
Diákok Szervezetével aláírtuk a szerződést  (MMDSZ), amely által
hivatalosan is választmányi tagok lettünk. 

DIÁKSZERVEZET

     Mit tud nyújtani? 
Egy diákszervezetre azért van szükség, hogy kapcsolatokat tudjon
kialakítani és fenntartani más egyetemekkel, információkat tudjon
kapni a központtól (Kolozsvár): pályázatokkal, tanulmányokkal
cserediák programokkal kapcsolatban. Egy olyan csapatról van szó,
akik különböző eseményeket, rendezvényeket szervezhetnek, ezzel
felpezsdítve az egyetemi életet. 
 
     Kikből áll a diákszervezet? 
A vezetőség: elnök, alelnök, titkár, minden évfolyamról egy személyt
kiválaszt a csoport évfolyam felelősnek, tehát így van három évfolyam
felelős, az évfolyam tagok és a választmány. 
 
      Hogyan lehetsz tag? 
Bárki tagja lehet, aki az egyetem magyar tagozatán jár. 
Minden évfolyam 15%-ban tagja a szervezetnek. 
Októberben lesz megszervezve a tagok választása. 
Jelentkezz bátran! 



ERASMUS

   Bartalis Ágnes harmadéves hallgató, jelenleg a második félévét tölti
Erasmus-programmal a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
 
 ,,Az Erasmus ösztöndíj olyan lehetőséget kínál a felsőoktatásban
résztvevő hallgatók számára, mely által tapasztalatot szerezhetnek,
vagy szakmai gyakorlaton vehetnek részt egy másik tagország
felsőoktatási intézményében. 
1987-ben indult az Erasmus programja, amely a felsőoktatás
fejlesztését, az Európán belüli nemzetközi mobilitást támogatja. 
A Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek rengeteg külföldi egyetemmel
van szerződése, így az egyetem diákjai több országot is
megcélozhatnak a pályázat keretén belül. Aki igazolni tudja aktív
hallgató jogviszonyát, jelentkezhet a saját egyetemi kara Erasmus
koordinátoránál, ahol bővebb információkkal segítik előrehaladását.   
Aki a Babeș–Bolyai Tudományegyetemről pályázná meg az Erasmus
programot, a következő linken talál részletes információt: 
http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php 
 
Ez a program azon diákok számára nyújt segítséget, akik tapasztalatot
szereznének tanulmányaik során egy külföldi egyetemen, kíváncsiak,
hogyan működik más országokban az egyetemi rendszer és egyetemi
diákélet, kipróbálnák magukat egy idegen környezetben, szakmai
ismeretségre tennének szert vagy külföldi barátokat szereznének és
felejthetetlen élményeket gyűjtenének, hogy majd azokat az életben
sokszorosíthassák.’’ 
                                                                              Bartalis Ágnes



NYÁRI EGYETEM

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, a
határon kívül élő magyar ajkú egyetemisták számára, hogy
Magyarországon, anyanyelvükön képezhessék tovább magukat.
Várják szeretettel Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és
Őrvidék magyar egyetemista hallgatóit Magyarország legnagyobb és
első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett
kurzusokra. A szakmai képzésen túl, kulturális programok
szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város
nevezetességeit, szépségeit, valamint bepillantást nyerhessenek a
pezsgő budapesti diákéletbe.

További információ: 
 https://www.elte.hu/karpat-medenceinyari-egyetem

    „A nyári egyetemre való jelentkezés elsőre nagyon jó ötletnek tűnt, de   
mint kiderült, nem jó ötlet volt, hanem kiváló. Hatalmas élményt nyújtott,
hiszen nemcsak a szakmai tudásom gyarapodott, hanem a személyiségem 
is sokat fejlődött.  
   Az ott töltött idő alatt, minden nap interaktív szakmai programokon
vehettünk rész, megismervén az ELTE kiváló szakembereit, akik
segítőkészek, barátságosak voltak. Ezek után kulturális események
következtek, amelyek során lehetőségünk nyílt jobban megismerni
Budapestet. Ez után mindenki szabadon választhatott elfoglaltságot 
magának, ahol talán életre szóló barátságok is kialakulhattak. 
               Minden kedves Hallgatót csak biztatni tudok, hogy vegyen részt,     
                mert  nagyszerű lehetőség és hatalmas élmény. A szakmai             
                          programokon rengeteget lehet tanulni, azon kívül meg egy     
                            nagy „buli” az egész, és persze minden megszerzett           
                               tapasztalat által csak többek lehettek." 
                                                                                    Babos Panni 



ETDK

  Minden év májusában megrendezésre kerül a TDK, amely keretén
belül bemutatunk egy általunk elvégzett tudományos kutatást. 
A dolgozat a következő feltételeket kell, hogy teljesítse: 
 • maximum 5 szerzője lehet 
 • kötelező módon van legalább egy, legfeljebb három témavezetője 
 • a dolgozat meg kell feleljen meg a korszerű 
tudományos kritériumoknak 
 • legyen eredeti 
 
A dolgozat megírása magyarul történik. Fontos, hogy időben
elkezdjük a kutatást, hiszen már márciusban le kell adnunk a
jelentkezésünket a kivonattal együtt, majd áprilisban a teljes
dolgozatot át kell küldeni elektronikusan. 

-Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia-

Bővebb információ: 
 

https://etdk.kmdsz.ro

    Miért jó jelentkezni? 
 
- rengeteget lehet tanulni 
- kipróbálhatod magad előadóként 
- visszajelzést kapsz a kutatói munkádról 
- szakembereket ismerhetsz meg/ új barátokat szerezhetsz 
- a konferencián való részvétel előnyt jelent, ha szerepel az 
önéletrajzodban, pályázatoknál, ösztöndíjaknál 



ÖNKÉNTESKEDJ!

,,Az önkéntest egy dolog vezérli: a szenvedély. A 
színtiszta segíteni akarás. És a fizetség akkor a legszebb, 
amikor a köszönet nem más, mint a szemek csillogása, az 

öröm és a boldogság, illetve azoknak a boldogsága, 
akin/akiken éppen segíteni tudott.” 

                                          Hifa Egyesület 
 

 
Az önkénteskedés által nyerhetsz olyan tapasztalatokat, amely
gondolkodásban és a pedagógus szakmával kapcsolatban is fejleszt.
Sok lehetőség adódik a városban, amit kár elszalasztani. Általában
minden hivatalos szervezetnél egy szerződést köthetsz, amely alapján 
hivatalosan elismernek önkéntesnek. 
Ilyen helyek például: Caritas, Hifa Egyesület, Alpha Transilvana
Alapítvány, Gézengúzok Gyerekfesztivál, Bíbola Fejlesztő- és
Képzőközpont és a városban tanító pedagógusok is gyakran várnak
minket segíteni. 
 
Caritas: Alkalmi önkéntességtől a rendszeresig, mindent 
felkínál az egyesület. Kapcsolatokat tart a város gyerekotthonaival,
programokat szerveznek a gyerekeknek és felnőtteknek, ahol elsők
között ott lehetsz és segítségeddel emlékezetes perceket okozhatsz 
magadnak, illetve másoknak. A gyerekotthonokban délutáni tanítást
vagy felügyeletet vállalhatsz el. Ezen kívül új kapcsolatokat
teremthetsz a külföldi önkénteseik megismerésével. 
További információ: http://www.caritas-ab.ro 
 
Hifa Egyesület: A célcsoport sérült és krónikusan beteg felnőtt
személyek, ugyanakkor a kedvezőtlen környezetben levő gyerekek és
fiatalok. Különböző képzéseket, táborokat,  találkozókat,
szemináriumokat stb. szervez az alapítvány. 



Programjai által szeretné a társadalomba integrálni, önállóságra
nevelni, fejleszteni a résztvevőket. 
További információ: http://hifa.ro/  
 
Alpha Translivana Alapítvány: Speciális szükségletű gyerekek
otthona, ahol a folyamatos fejlődés a cél. Napi torna, illetve a
szakemberek munkájának megkönnyítése által lehetsz önkéntes az
alapítványnál. 
További információ: http://www.alphatransilvana.ro/ 
 
Gézengúzok Gyerekfesztivál: Egy olyan gyerektábor, ahol a szülő
és gyerek kapcsolata szorosabbá válik a tanulás, játék, koncertek,
programok által. Itt általában a gyerekek ügyességi, logikai, készség-
és képességfejlesztő játékok, kézműves tevékenységek
lebonyolításához van szükség önkéntes kezekre. A fesztivál július
elején szokott megrendezésre kerülni. 
További információ: http://gezenguzok.ro/ 
 
Bíbola Fejlesztő- és Képzőközpont: Elsősorban korai fejlesztéssel
foglalkoznak pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus,
gyógytornász és szociális munkás szakemberek. Céljuk, hogy olyan
hálózatot alakítsanak ki, ahol gyermek, szülő, szakemeber egyaránt
támpontot nyerjen. Gyermekfoglalkozások, táborok és képzések
szervezésébe kapcsolódhattok be, illetve örömmel fogadják a saját
kezdeményezésiteket.   
További részletek: https://www.facebook.com/bibolacenter/ 


