FELVÉTELI SZABÁLYZAT
KIVONAT

2019–2020
A. SZAKOK – NYELV ÉS IRODALOM SZAKTERÜLET
1. ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, MODERN
IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN NYELV, ŐGÖRÖG NYELV, HÉBER
NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS VILÁGIRODALOM*
2. ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VAGY
NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGEN NYELV)
3. ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS VILÁGIRODALOM – MODERN IDEGEN NYELV ÉS
IRODALOM, ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, HÉBER NYELV
4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÖNÁLLÓ SZAK
5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MODERN
IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER
NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS VILÁGIRODALOM*
6. ANGOL NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
7. FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
8. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
9. OROSZ NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
10. OLASZ NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
11. SPANYOL NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
12. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
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NYELV, ÓGÖRÖG
VILÁGIRODALOM*

NYELV,

HÉBER

NYELV,

ÖSSZEHASONLÍTÓ

ÉS

13. NORVÉG NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
14. JAPÁN NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
15. KÍNAI NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
16. KOREAI NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
17. FINN NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM, MAGYAR
NYELV ÉS IRODALOM, MODERN IDEGEN NYELV ÉS IRODALOM, LATIN
NYELV, ÓGÖRÖG NYELV, HÉBER NYELV, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS
VILÁGIRODALOM*
18. KLASSZIKA-FILOLÓGIA (LATIN NYELV ÉS IRODALOM – ÓGÖRÖG NYELV ÉS
IRODALOM)

MEGJEGYZÉSEK
* Az összehasonlító és világirodalom mellékszakot magyar és román nyelven is lehet
tanulni.
1. Mellékszakként válaszható modern nyelv és irodalom szakok: angol, francia, német,
orosz, olasz, spanyol, norvég, finn, kínai, koreai és héber.
2. A haladó szintű szakra jelentkezők (angol és német) a választott szaknak megfelelő
nyelven írják a felvételi vizsgát.
3. A kezdő szintű szakra jelentkezők (japán, kínai, koreai) valamely világnyelven
vizsgáznak (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol). Nem felvételizhetnek japán, kínai
vagy koreai nyelven.
4. A kezdő szintű szakra jelentkezők (francia, orosz, olasz, spanyol, ukrán, norvég, finn,
latin) valamely világnyelven vizsgáznak (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol), de
felvételizhetnek az választott szaknak megfelelő nyelven is (ukrán, norvég, finn, latin).
5. Japán nyelv és irodalom főszak mellé nem választható kínai nyelv és irodalom vagy
koreai nyelv és irodalom mellékszak.
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B. A FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA
NYÁRI FELVÉTELI
• beiratkozás: 2019. július 16–19.
• nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2019. július 23.
• eredmények közzététele: 2019. július 25.
• óvások benyújtása: 2019. július 25.
• beiratkozási szándék megerősítése: 2019. július 27–29.
• végső eredmények közzététele: 2019. július 31.
ŐSZI FELVÉTELI
• beiratkozás: 2019. szeptember 11–12.*
• nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2019. szeptember 13.
• eredmények közzététele: 2019. szeptember 15.
• óvások benyújtása: 2019. szeptember 15–16.
• beiratkozási szándék megerősítése: 2019. szeptember 17–18.
• végső eredmények közzététele: 2019. szeptember 20.
C. FELVÉTELI KRITÉRIUMOK / VÉGSŐ SORREND
KRITÉRIUMAI NYELV ÉS IRODALOM SZAKTERÜLETEN

ELDÖNTÉSÉNEK

FELVÉTELI KRITÉRIUMOK
1. Román nyelv és irodalom főszak
a. írásbeli vizsga román nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
A román nyelvből írott vizsgát követően egy választott világnyelven (angol, francia, német,
orosz, olasz vagy spanyol) esszét írnak megadott témakörben. Az esszére a felvételizők nem
kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést.
2. Román mint idegen nyelv főszak
a. írásbeli vizsga román nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
A román nyelvből írott vizsgát követően egy választott világnyelven (angol, francia, német,
orosz, olasz vagy spanyol) esszét írnak megadott témakörben. Az esszére a felvételizők nem
kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést.
3. Összehasonlító és világirodalom főszak
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
4. Magyar nyelv és irodalom önálló szak
a. írásbeli vizsga magyar nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
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5. Magyar nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga magyar nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
A magyar nyelvből írott vizsgát követően egy választott világnyelven (angol, francia, német,
orosz, olasz vagy spanyol) esszét írnak megadott témakörben. Az esszére a felvételizők nem
kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést.
6. Angol nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
7. Francia nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
8. Német nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
9. Orosz nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
10. Olasz nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
11. Spanyol nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
12. Ukrán nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
13. Norvég nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
14. Japán nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
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15. Kínai nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
16. Koreai nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
17. Finn nyelv és irodalom
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
18. Klasszika-filológia
a. írásbeli vizsga idegen nyelvből (90’) – a felvételi jegy 50%-a
b. az érettségi vizsga átlaga – a felvételi jegy 50%-a
Megjegyzés: Az EGYETEMET VÉGZETT jelentkezők esetében az érettségi vizsga
átlaga helyett az egyetemi záróvizsga átlagát veszik figyelembe.
D. AZ IDEGEN NYELVEK ISMERETÉNEK SZINTJE (HALADÓ/KEZDŐ)
Az idegen nyelv szakot választó jelentkezőknek a következő idegennyelv-ismereti szinttel
kell rendelkezniük:
o Haladó szint: angol és német;
o Kezdő és/vagy haladó szint: francia, olasz, spanyol, orosz, ukrán, latin
o Kezdő szint: japán, kínai, koreai, norvég, finn, héber és ógörög
E. VÉGSŐ SORREND ELDÖNTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI
a. az írásbeli vizsgán elért eredmény
b. az érettségi vizsga átlaga (egyetemet végzett jelentkezők esetében az egyetemi
záróvizsga átlaga)
F. KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK
A külföldi jelentkezők az Oktatási Minisztérium által elismertetett érettségi diplomával kell
rendelkezniük.
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G. BEIRATKOZÁS
A KÖZÉPISKOLÁT VÉGZETT, ÉRETTSÉGIZETT SZEMÉLYEKnek a
következőket kell benyújtaniuk:
1. Érettségi oklevél eredeti vagy hitelesített másolata vagy olyan ezzel egyenértékű igazolás
eredeti példánya, amelyen szerepelnek az egyes vizsgák eredményei, valamint az érettségi
átlag + a törzskönyvi kivonat eredeti és fénymásolt változata;
2. Születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a kar által történő hitelesítés érdekében
ennek eredeti példánya;
3. Személyi igazolvány vagy útlevél (külföldi állampolgárok esetében) egyszerű másolata;
4. Az előiratkozás után generált űrlap kétoldalasan nyomtatva és aláírva;
5. A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
6. 2019-ben, iskola- vagy családi orvos által kiállított orvosi igazolás eredeti példánya (nem
fogadják el ennek fénymásolatát);
7. Két darab 3x4-es méretű színes fénykép;
8. A tantárgyversenyen elért helyezés oklevele eredetiben és másolatban, amennyiben
aktuális;
9. A nyelvvizsgadiploma eredetiben és másolatban, amennyiben aktuális;
10. A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta;
11. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését bizonyító nyugta;
12. Bizonyító okiratok eredeti példányai vagy hitelesített másolatai – kizárólag azon
jelentkezők esetében, akik mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól;
13. Igazolás arról, hogy hány tanévben részesült tandíjmentes egyetemi oktatásban,
amennyiben aktuális;
14. Átlátszó műanyag irattartó tasak.
AZ EGYETEMET VÉGZETT SZEMÉLYEKnek a következő iratokat kell
benyújtaniuk:
1. Egyetemi oklevél eredeti vagy hitelesített másolata (mellékleteivel: törzskönyvi kivonattal
/ oklevél kiegészítő okirattal együtt) vagy ezzel egyenértékű igazolás eredeti példánya;
2. Érettségi oklevél és a törzskönyvi kivonat eredetiben és másolatban;
3. Születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a kar által történő hitelesítés érdekében
ennek eredeti példánya;
4. Személyi igazolvány egyszerű másolata;
5. Az előiratkozás után generált űrlap kétoldalasan nyomtatva és aláírva;
6. A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
7. 2019-ben, a családi orvos által kiállított orvosi igazolás eredeti példánya (nem fogadják el
ennek fénymásolatát);
8. Két darab 3x4-es méretű színes fénykép;
9. A tantárgyversenyen elért helyezés oklevele eredetiben és másolatban, amennyiben
aktuális;
10. A nyelvvizsgadiploma eredetiben és másolatban, amennyiben aktuális;
11. A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta;
12. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését bizonyító nyugta;
13. Átlátszó műanyag irattartó tasak.
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AZOKNAK A DIÁKOKNAK, AKIK
KÉT KARON PÁRHUZAMOSAN
SZERETNÉNEK VÉGEZNI a következőket kell benyújtaniuk:
1. Érettségi oklevél eredeti vagy hitelesített másolata vagy olyan ezzel egyenértékű igazolás
eredeti példánya, amelyen szerepelnek az egyes vizsgák eredményei, valamint az érettségi
átlag + a törzskönyvi kivonat eredeti és fénymásolt változata;
2. Születési anyakönyvi kivonat másolata, illetve a kar által történő hitelesítés érdekében
ennek eredeti példánya;
3. Személyi igazolvány egyszerű másolata;
4. Az előiratkozás után generált űrlap kétoldalasan nyomtatva és aláírva;
5. A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
6. 2019-ben, a családi orvos által kiállított orvosi igazolás eredeti példánya (nem fogadják el
ennek fénymásolatát);
7. Két darab 3x4-es méretű színes fénykép;
8. A tantárgyversenyen elért helyezés oklevele eredetiben és másolatban, amennyiben
aktuális;
9. A nyelvvizsgadiploma eredetiben és másolatban, amennyiben aktuális;
10. A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta;
11. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését bizonyító nyugta;
12. Bizonyító okiratok eredeti példányai vagy hitelesített másolatai – kizárólag azon
jelentkezők esetében, akik mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól;
13. Igazolás arról, hogy egyetemi hallgató (amelyen szerepel, hogy milyen időszakban és
milyen rendszerben folytatja tanulmányait);
14. Átlátszó műanyag irattartó tasak;

H. TANTÁRGYVERSENYEK
o Azok az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzett jelentkezők, akik
középiskolában kitüntetésben – I., II., III. helyezésben vagy dicséretben – részesültek
a nemzetközi iskolai tantárgyversenyen (az adott szakirányban) 10-es érdemjeggyel
jutnak be a megadott helyekre.
o Azok az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzett jelentkezők, akik
középiskolában I. helyezésben részesültek az országos iskolai tantárgyversenyen (az
adott szakirányban) 10-es érdemjeggyel jutnak be a megadott helyekre.
o Azok az érettségi oklevéllel rendelkező középiskolát végzett jelentkezők, akik
középiskolában

kitüntetésben

–

I.,

II.,

III.

helyezésben

–

részesültek

interdiszciplináris/transzdiszciplináris iskolai tantárgyversenyen 10-es érdemjeggyel
jutnak be a megadott helyekre.
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I. EGYÉB ELFOGADOTT VERSENYEK ÉS HELYEZÉSEK
o 10-es érdemjeggyel jutnak be a megadott helyekre azok az érettségi oklevéllel
rendelkező középiskolát végzett jelentkezők, akik a középiskolában kitüntetésben
részesültek az alábbi, magyar nyelv vagy irodalom versenyek egyikén:
1. Implom József helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő (Gyula): első 6 helyezett
2. Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, Kárpát-medencei döntő (Győr): első 6
helyezett
3. Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny, országos döntő (Sátoraljaújhely): első
6 helyezett
4. Alternatív irodalmi verseny (Szováta): első 3 helyezett
5. Hermészkedő irodalmi verseny, döntő: első 3 helyezett
6. Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (TUDEK): első 3 helyezett
o Az ebbe a kategóriába tartozó jelentkezők kizárólag a magyar szakot (főszak, önálló
magyar szak) választhatják.

J. NYELVVIZSGÁK
Angol
1. Cambridge CAE: A
2. Cambridge CPE: A,
B, C
3. IELTS: 7,5–9
4. TOEFL iBT: 110–
120

Francia
1. DALF: C1,
C2
2. TCF: C1,
C2
3. TEF: C1, C2

Német
1. DSD: C1
2. ÖSD: C1, C2
3. Goethe
Zertifikat: C1, C2
4. ZOP: C2
5. KDS: C2
6. GDS: C2+

Olasz
1. CILS: C1,
C2
2. CELI 4:
C1; CELI 5:
C2

Spanyol
DELE: C1,
C2

K. DÍJAK
o Felvételi díj: 210 lej = feldolgozási illeték (30 lej) + a beiratkozási díj (180 lej).
o A felvételi díjat (feldolgozási illeték + a beiratkozási díj) kizárólag a kar pénztáránál lehet
befizetni.
o A felvételi díj nem igényelhető vissza.
o A 2013–2014-es tanévben az alapképzésben a következő tandíjak érvényesek:
•

2700 lej/év

•

2025 lej/év (kizárólag azon diákoknak, akik két karra jutottak be)

o A tandíj befizethető négy egyenlő részletben; az első részletet a tandíjas helyre történő
beiratkozási szándék megerősítésekor (a felvételi vizsga eseménynaptárában megjelölt
napon), a kar pénztáránál kell befizetni.
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L. MENTESÜLÉS A DÍJAK BEFIZETÉSE ALÓL
o Mentesülnek a felvételi díj (feldolgozási illeték + beiratkozási díj) kifizetése alól:
1. azon jelentkezők, akiknek mindkét szülője elhunyt;
2. a gyermekvédelmi intézményekből származó / hivatásos nevelőknél elhelyezett
jelentkezők.
o Mentesülnek a beiratkozási díj (180 lej) befizetése alól
1. a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus
kert, valamint a BBTE vendéglőinek/kávézóinak alkalmazottai, illetve ezek
gyermekei;
2. a pedagógusok (pedagógusok/kisegítő személyzet: tanár, tanító, művezető-oktató,
titkárnő,

technikus,

laboráns,

könyvtáros,

rendszermérnök,

vagyonkezelő

gondnok) gyermekei.
o Nem mentesülnek a beiratkozási díjak befizetése alól a pedagógusok – kivételt csak a
BBTE alkalmazottai képeznek.
o A mentesség csak egyetlen szakra, egyszeri alkalommal és egyetlen oktatási intézményre
érvényes.
o A díjak befizetése alól való mentesülést igénylő személyeknek csatolniuk kell
dossziéjukhoz a bizonyító okiratokat.

M. A HELY ELFOGLALÁSÁNAK VISSZAIGAZOLÁSA
•

A beiratkozási szándékot a Bölcsészkaron kell megerősíteni. Ezt kizárólag személyesen
teheti meg.

•

A beiratkozási szándék megerősítésekor be kell nyújtani az oklevelek eredeti példányait.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

o Az Európai Unióhoz, valamint az Európai Gazdasági Közösséghez tartozó országok és a
Svájci Államszövetség állampolgárai bármely képzési szintre jelentkezhetnek. Rájuk is
ugyanazon szabályok érvényesek, amelyeket a törvény a román állampolgárok számára
előír, ideértve a tandíjakra vonatkozókat is.
o A külföldi állampolgároknak a Románián kívül folytatott tanulmányait az Oktatási
Minisztérium megfelelő szakosztálya ismeri el. Beiratkozáskor minden jelentkezőnek
kötelessége felmutatni a tanulmányok elismerését bizonyító okiratot.
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