
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

   A Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult, célja a Kárpát-medencei
magyarság támogatása, a hosszú távú megmaradás érdekében.  
 
Egyetemünk Diákszervezete 2018. áprilisában csatlakozott a Rákóczi
Szövetséghez, ami különböző programokban való részvételt, illetve
pályázati lehetőségeket kínál.  
 

„Meleg szívvel gondolok a Rákóczi Szövetségre, ami egy kis
család is egyben. Számomra olyan élményekket,
tapasztalatokat illetve kapcsolatokat nyújtott az Egyetemi
Tábor, ami személyes, valamint egyetemi életemben fontos
és hasznos. Életkortól függetlenül mindenki a maximomot
nyútja, közvetlenek az emberek, nem túl hivatalosak.
Segítőkész, nyitott, kedves és rendkívül jókedvű társaság. 
Céljuk a nemzeti identitástudat felfokozása, összetartotás
nyomatékosítása valamint a szakmai és személyes
kapcsolatok kialakulása, annak ápolása. 
Pozitívumok sokaságát tudnám felsorolni  
a szervezettel kapcsolatban de inkább  
csak annyit emelnék ki sajnálom,  
hogy eddig nem tartoztam a Rákóczi  
Szövetség csapatához."

Vargha Henrietta



NETIKETT

Miért érdemes erre odafigyelni? 
• Mert az egyetemi/munkahelyi érvényesülés egyik szükséges eszköze 
• Mert jó vagy rossz benyomást kelthet rólad 
• Mert amit leírsz, az megmarad

E-mail:  
Fontos részei: cím, köszöntés, bevezetés (ha szükséges),
tartalom/kérés, elköszönés/befejezés, aláírás

     Jó tanácsok: 
• Készíts magadnak egy olyan e-mail címet, amelyet alkalmas
hivatalos levelezésre használni. A csinibaba, macskaesafarkas,
ghliehdnd típusú címek egyrészt nevetségesen hatnak, másrészt
teljes mértékben követhetetlen, hogy ki viseli őket. 
• Töltsd ki a címet (subject)! Tájékoztatja a levelező felet egy
címszóban, hogy miről szól a levél. Pl. igazolás igénylés 
• Szólítsd meg a címezettet! ( „Tisztelt …”, esetleg „Kedves…” 
jelzővel) 
• Válogasd meg a szavaid! Küldés előtt olvasd újra a leveled, ha
szükséges javíts rajta. 
• Ne követelőzz a válasszal!  
• Ha kérést fogalmazol meg, akkor a köszönetedet is fejezd ki,
például az „Előre is köszönöm válaszát…” formulával 
• A levél írója mindig elköszön! 
• Ne felejtsd el aláírni a leveledet! 
 

-azaz online kommunikáció és elektronikus 

levelezési etikett-



Facebook

A messenger és a Facebook csoport  
gyors információcserére alkalmas. A  
csoportban csak a csoportra vonatkozó  
információkat osztjuk meg, egymással és másokról csak tisztelettel
„beszélünk”.    
 
  ! A Facebookon, interneten az egyetem ügyeit, kollégáid és az egyetem
munkatársainak ügyeit tisztelettel és lojalitással kezeld. Az attitűdöd
Rólad mindig többet mondd el, mint arról, akiről írsz, beszélsz. ! 

A tanárok elérhetősége

A tanárokkal egyeztessetek első órán, hogy milyen módon
tarthatjátok a kapcsolatot szükség esetén.  
A tanár nem köteles megadni a telefonszámát. Amennyiben
megadja, nem azért teszi, hogy a legkézenfekvőbb és
legkönnyebben elérhető információs központoddá váljon. Mielőtt
felhívnád, kétszer gondold meg, hogy megszerezheted-e más módon
az információt, amire szükséged van. 

Amiért nem hívjuk fel a tanárt: 
- Hogy megkérdezzük, miért adott olyan jegyet, 
amivel elégedetlenek vagyunk; 
- Hogy megkérdezzünk mit adott le az órán, amin 
hiányoztunk; 
- Hogy olyan egyetemi vagy egyetemen kívüli 
dolgokról tájékozódjunk, aminek magunk is 
utánaolvashatunk. 

A tanárnak Messengeren csak nagyon indokolt esetben írj,
amennyiben úgy gondolod, ő is vevő egy rövid üzenet-cserére. 



DIÁKNAPOK

A marosvásárhelyi egyetemistáknak az év két részre oszlik: Diáknapok
előtt és Diáknapok után. Mindannyiunknak a legvagányabb program a
hallgatói évek alatt.  
Hogy mi is ez az egész, amit ennyire várunk? 
Ez a négy nap a barátokról, csapatról, bulizásról, összetartásról,
játékokról, és egy enyhe versenyszellemről szól. Ilyenkor érzi azt 
minden fiatal, hogy megtalálta a helyet, ahová tartozni akar, és
életreszóló barátságokat köt a csapattársaival. A sok új ember
megismerésével kapcsolatokat épít ki. Hiszen ki ne örülne annak, ha
barátjának tudhat egy orvostanhallgatót, egy informatikust vagy egy
kertészmérnököt, akikhez bármikor fordulhat?  
 
A Marosvásárhelyi Diáknapokat májusban szervezik meg, ilyenkor
többszáz diák hangjától, csapathimnuszától zeng Vásárhely.  
 
A februárban megrendezésre kerülő Febru(t)ális adhat egy kis ízelítőt   
a Diáknapok hangulatából, ezért tanácsoljuk, hogy Gólyaként ne hagyd
ki ezeket a lehetőségeket, és szórakozz, hiszen ez a fő cél.

Szóval, ha te is kedvet kaptál – és tudom, hogy felébresztettük a
kíváncsiságodat- akkor máris keress egy csapatot, esetleg
alapíts egyet te és írd be a naptárba a 22. Diáknapokat, ugyanis
mindenkinek ott a helye és óriási buli, élmény az egyetemi évek
alatt (és után…).

http://diaknapok.mmdsz.ro 



ÖSZTÖNDÍJAK

JEGYEK

Bizonyára nagyon kecsegtetően hangzik a rengeteg szórakozási 
lehetőség, de a tanulást sem érdemes elhanyagolni. Tanulmányi és
szociális ösztöndíjra lehet pályázni egyetemünkön. A tanulmányi
ösztöndíjat a legjobban teljesítő diákok kapják, szociális ösztöndíjra 
viszont időben kell leadni a szükséges papírokat, minden félév elején. 
 
További információ:  
https://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/burse/regulament_burse 

 
    A hivatalos oldal, ahol követheted tanulmányi eredményeidet az
az academicinfo.ubbcluj.ro weblap. Ehhez a felhasználóneved és
jelszavad az e-mail címedre küldték el. Minden vizsgaidőszak után
kötelességed ellenőrizni a jegyeid, és jelezni a tanárnak, ha valami
hibát vagy hiányosságot észlelsz.  
Ha elégedetlen vagy a jegyeddel, pótvizsgaidőszakban ingyenesen
javíthatsz. Ehhez csak egy kérvényt kell leadnod a titkárságon. 
 
Mi lesz ha pótvizsgán sem mész át egy tantárgyból? 
   Nem kell évet ismételni, ha elmarad néhány vizsgád. 
   Arra viszont figyelj, hogy teljesíts legalább 30 kreditet a két       
 félévben összesen, mert akinek ez nem jön össze, évet kell             
 ismételjen. 
 
 
 

A vizsgáztatással kapcsolatos és más szabályzatok:
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/2-regulamente-facultate 

http://academicinfo.ubbcluj.ro/


BUSZBÉRLET

   Az Ifjúsági Háznál igényelhetsz Studcardot, amivel ingyenesen
kaphatsz buszbérletet a város összes járatára. Ennek segítségével
élvezheted ki az egyetemistáknak járó kedvezményeket. Mellé pedig
jár egy kuponfüzet, amellyel különböző kedvezményben részesülhetsz
a város kávézóiban, pizzázóiban. Ennek ára 30 lej.  

DIÁKIGAZOLVÁNY

KÖNYVTÁR

    Úgy érzed többet szeretnél tudni szakmailag, mint amennyit az órák  
alatt tanulsz? 
Van egy jó hírünk számodra! Kirendeltségünk könyvtárát bármikor
használhatod, de akár a kolozsvári könyvtárba is beiratkozhatsz, ami
rengeteget segít kölcsönzésben és olvasásban egyaránt. Ezen kívül a
Maros Megyei Könyvtár kölcsönző-, és olvasóterme, valamint más
egyetemek olvasóterme is nagy segítséget nyújthat.  
 

Az egyetemistáknak a város összes jártára ingyenes a bérlet, ha
viszel egy Studcard-ot, ellenőrzőt, diplomaképet, személyit (és
ezeknek a másolatait). A Főtéren, Fortunánál, Kövesdombon,
November 7-ben igényelheted az ingyen buszbérletet. Fontos 
tudni, hogy ahol legelőször igényeled, ott kell hosszabbítanod 
háromhavonta.



A könyveken túl...

EGYETEMÜNK ELÉRHETŐSÉGE

Amennyiben szeretnél gyakorlati  
tudást szerezni, ne aggódj!  
Számtalan képzést szervezünk  
évről évre, ahol gyarapíthatod tudásodat. Ilyen például a Boér
Izabella óvodapedagógus által tartott Zenebona, Orbán Imola
kézdivásárhelyi pedagógus által tartott élménypedagógiai képzés, az
egyetemi szakmai napok, és sok más.

• Az egyetemünk honlapja:  https://www.ubbcluj.ro/hu 
• Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet honlapja
(Marosvásárhely): http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/marosvasarhely/ 
• Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/bbtemarosvasarhely/ 

 
A kolozsvári egyetemi könyvtár honlapja:  https://www.bcucluj.ro/   
A Maros Megyei Könyvtár katalógusa:  
                                             http://www.bjmures.ro/ro/catalogul.php 
A Sapienta EMTE könyvtárának a katalógusa:  
                                             http://193.16.218.70/monguz/index.jsp 

https://www.ubbcluj.ro/hu/


SZERKESZTŐSÉG:

Lőrincz Mónika 

Vargha Henrietta 

Babos Panni 

Finna Ferencz 

Bartalis Ágnes 

és a Diákszervezet apraja-nagyja!

Főszerkesztők: Nagy Brigitta 

                                 László Brigitta 

                       

További szerkesztők:  

                                     

 

    Köszönjük a közreműködést Dr. Lazsádi Csilla és          

 Dr. Szilveszter László Szilárd tanároknak! 

 

    Hálásak vagyunk tanárainknak és  diáktársainknak a 

megjelenéshez nyújtott anyagi segítségért!


