
Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Kolozsvár 
Pszichológia és Neveléstudományi Kar 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 
Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat 

 
FELVÉTELI a 2017/2018 -as EGYETEMI ÉVRE 

 
Szatmárnémetiben működő szakok:   
        ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS                                                                                                       
        PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY  

            Nappali  tagozat -  15 államilag                         
                támogatott és 15 költségtérítéses                                                      

        hely (2400 lej tandíj/év a fizetéses helyeken) 
   
 A képzés időtartama:  3 év  
      
Felvételi kritériumok:  
- Érettségi vizsga átlagjegye - 50% 
- Nyelvi - és alapvető matematikai  
kompetenciákat mérő teszt eredménye - 50% 
 
Az anyanyelvi és matematikai 
kompetenciákat mérő teszt felépítése: 
1. Helyesírási gyakorlat (nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási és központozási hibák  
     javítása adott szövegben) 
2. Szövegértési gyakorlat (nem irodalmi szövegrész tartalmának rögzítése, a 
    tartalomhoz kapcsolódó kérdésekre adott válaszok megfogalmazása) 
3. Szövegalkotási gyakorlat (max. 30 soros szöveg alkotása adott témáról – pl. saját 
    iskolai élmények, pályaválasztás indoklása, érdekes élettörténet stb.) 
4. Matematikai kompetenciákat mérő feladat (feladatok alapvető matematikai műveletek elvégzésével) 
Felvételi naptár: 
Beiratkozás:  2017. július 12, 13, 14, 15 – 9,00 – 13,00 óra, a kihelyezett tagozat székhelyén: Petőfi 
Sándor utca, 47. szám, Szatmárnémeti 
Írásbeli felvételi teszt: 2017. július 18.  
Felvételi eredmények kifüggesztése: 2017. július 19. 
Óvások benyújtása, rendezése: 2017. július 19,20. 
Óvások utáni eredményhirdetés: 2017. július 21. 
A hely elfoglalása a felvételi okiratok leadásával és a tandíj első részletének kifizetésével; az újraelosztási 
kérelmek leadása: 2017. július 24, 25,26. 
Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése: 2017. július 27. 
Az újraelosztást követő helyek elfoglalásának megerősítése a felvételi okiratok leadásával, a tandíj 
első részletének kifizetésével: 2017. július 28. 
A végső eredmények kifüggesztése: 2017. július 31. 

                                                                Szükséges iratok:                                
 1. a beiratkozási  és eljárási díj  kifizetését igazoló elismervény 

Megjegyzés: a tanügyi alkalmazottak gyerekei mentesülnek a 
beiratkozási díj  kifizetése alól, helyette munkahelyi igazolást 

mutatnak fel a tanfelügyelőség pecsétjével láttamoztatva 
2. Érettségi oklevél vagy igazolás és a törzskönyvi kivonat 

egyszerű másolata (foaie matricolă) 
                  3. Személyi igazolvány másolata 
 

Érdeklődni munkanapokon 9,00  -   16,00 óra között az 
egyetem titkárságán lehet: Szatmárnémeti, Petőfi Sándor 

utca, 47 szám, és a 0261- 711789 –es telefonszámon. 
Bővebb információ a BBTE Lélektan és Neveléstudományi 

Karának honlapján található:  
                                                 http://padi.psiedu.ubbcluj.ro      www.ubbcluj.ro   


