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Kedves Elsőéves Bölcsész(jelölt)! 
 
 
Örömmel üdvözlünk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán! Köszönjük, hogy szakjainkat 
választottad, megbízol szakmai tudásunkban és emberi 
tartásunkban. Tudjuk, hogy bármennyire is talpraesett vagy, 
nem egyszerű kiigazodni az első napokban-hetekben az új 
intézményedben. Úgy gondoltuk, hogy jól fog, ha sokan, sokféle 
eszközzel segítünk neked tájékozódni, hogy ezáltal is 
könnyebben otthonosan érezhesd magadat a Bölcsészkaron. 
Hallgatóink, tanáraink és ügyintézőink segítségével 
összegyűjtöttük és olyan kérdések köré rendeztük a legfontosabb 
tudnivalókat, amelyekre gyakran kérdeznek rá elsőévesek. Ha 
valamit kifeledtünk volna, ne csüggedj: összegyűjtöttük azoknak 
az elérhetőségét is, akik szívesen segítenek neked, hogy az újabb 
kérdéseid ne maradjanak megválaszolatlanul.  
 
 

A Bölcsészettudományi Kar magyar 
közösségének munkatársai és hallgatói 

 
 
 
 
 



Nem értem az egyetemi nyelvhasználatot: mi a különbség az 
egyetem, a tagozat, a kar, az intézet és a szak között? 

 
Amikor ezen az intézményen belül egyetemről beszélünk, 

akkor a teljes Babeş-Bolyai Tudományegyetemre, Románia 
legnagyobb és legjobban jegyzett egyetemére gondolunk. Ennek 
21 kara van: a különféle karok különféle rokon 
tudományterületek szerint szerveződnek. A mi karunkat 
Bölcsészettudományi Karnak vagy rövidebben Bölcsészkarnak, 
hívják (BTK-nak rövidítik, és románul Facultatea de Litere-nek, 
angolul Faculty of Letters-nek mondják-írják). A karon 
ugyancsak tudományterületek szerint 16 intézetbe tömörülnek 
az oktatók és kutatók, és ehhez járul még az ugyancsak 
intézetként számon tartott két doktori iskola: az 
Irodalomtudományi és Nyelvészeti Doktori Iskola (ahol román 
nyelvű oktatás folyik), illetve a magyar nyelvű doktori képzést 
biztosító Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola. Ezen 
túlmenően számos kutatóközpont, kutatóműhely egészíti ki a 
karon belüli belső intézmények körét. 

A szakokon (például a magyar nyelv és irodalom, a magyar 
nyelvű összehasonlító és világirodalom, illetve a néprajz és a 
művelődésszervező szakon) folyó képzést egy vagy több intézet 
biztosítja. A magyar nyelvű oktatást három nagy magyar intézet 
látja el (nyilván a kar összes többi intézetével együtt a 
szakpárosítások esetén): a Magyar Irodalomtudományi Intézet, a 
Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, illetve a Magyar 
Néprajz és Antropológia Intézet. Az egyetem rendkívül 
különleges, egyedi Romániában, hiszen hivatalosan is három 
alapvető képzési nyelve van, s ehhez kapcsolódóan három 
tagozata (ezt néha magyarul rosszul sikerült tükörfordítással 



vonalnak is szokták nevezni): a román, a magyar, a német. Ez 
például azt jelenti, hogy a magyar hallgatók anyanyelvükön 
tanulhatnak az első évtől a doktori képzésig rengeteg 
szakterületen s ebben önállóan szerveződő, független magyar 
intézményrendszer (például az intézetek) segítik őket. A magyar 
tagozatnak van egyetemi szintű és kari szintű vezetője, ezt fedi a 
magyar tagozatért felelős rektorhelyettes, dékánhelyettes stb. 
kifejezés. Az egyetemet a rektor vezeti, a munkáját a 
rektorhelyettesek segítik különféle szakterületeken. A kart a 
dékán vezeti, munkáját a dékánhelyettesek segítik a kar 
szempontjából fontos részterületeken. Az intézeteket 
értelemszerűen az intézetvezetők irányítják. 
 
  



Mit kell tennem október 2-án, a tanév első napján? 
 

Október 2-án még nincsenek órák, hanem hagyományosan 
az évnyitók keretei között hallgathatsz szakmai előadásokat és 
bemutatjuk neked a tanári közösséget is. Három, téged 
közvetlenül érintő évnyitó előadást is meghallgathatsz: 11 órától 
a kari megnyitóra kerül sor az Eminescu teremben, 13 órától a 
kari magyar tagozat megnyitójára várunk ugyanott, délután 
pedig az egyetemi magyar tagozat megnyitójára az egyetem 
főépületében (Kogălniceanu / Farkas utca 1. szám). Az 
előadókat, címeket, helyszíneket a kari magyar nyelvű szakok 
honlapján olvashatod el a hír rovatban vagy a szakok 
folyamatosan frissülő facebook-oldalán. A kari magyar tagozat 
évnyitóját az évfolyamfelelős tanároddal való megbeszélés 
követi, itt választ kaphatsz összes azonnali kérdésedre az 
egyetemmel kapcsolatban: a magyar nyelv és irodalom 
főszakosok a Brassai teremben találkoznak 
évfolyamvezetőjükkel, a néprajz és a művelődésszervező 
szakosok az Auger teremben. A magyar nyelvű összehasonlító 
és világirodalom mellékszakosokat is örömmel látjuk a magyar 
főszakos évfolyamvezetővel való találkozásra, ő segíti 
munkájukat az év folyamán a számukra hivatalból kirendelt, a 
saját főszakjuknak megfelelő évfolyamvezető mellett. 

Hozd magaddal a tanulmányi szerződésedet két példányban 
kinyomtatva, aláírva, hogy átadhasd az évfolyamfelelősnek. A 
tanulmányi szerződést az online felületről lehet kinyomtatni, 
ahol kitöltötted az e-mailben kapott felhasználó és jelszó 
segítségével: https://academicinfo.ubbcluj.ro/. 

Ne felejtsd el lejegyezni magadnak az órarendet, ha 
korábban nem töltötted le a szak honlapjáról: előreláthatólag 
szeptember 25-én kerül fel a kari, illetve szakos honlapokra az 
első félévi órarend első végleges változata. Ha kettős szakra 

https://academicinfo.ubbcluj.ro/�


felvételiztél, a mellékszakos órarendet is keresd meg az 
épületben, illetve a kar vagy a szakok honlapján! 
 
Honnan tudom meg, mikor és hova kell órákra járni? 
 

Az órarend a pirosládánál van kifüggesztve, de elérhető a 
szak honlapján is. Arra figyelj, hogy csak a saját szakodnak 
megfelelő időpontokat jegyezd le, és azt is jelöld magadnak, 
hogy minden héten sorra kerül-e az illető tárgy vagy sem. Mivel 
a Bölcsészkaron nagyon sok szak van, elképzelhető, hogy az 
első napokban többször helyesbítünk, ha felfedezzük, hogy 
valahol ütköznek az óráitok vagy a tanáraitok órái. 
 
Mi tegyek, ha az órarendben egymásra tevődnek a főszakos 
és mellékszakos óráim? 
 

Az ütközéseket igyekszünk teljes mértékben kiküszöbölni, 
ami nem kis feladat, mert a kar sok szakpárosítást kínál fel. 
Amennyiben észreveszed, hogy az A és a B szakod órarendjében 
valamely órák fedik egymást a következőképpen tudsz eljárni: 

1. megnézed, hogy valamelyikük szeminárium-e; ha igen, 
nézd meg, hogy vanüe más szemináriumi csoport, 
amellyel járhatnál ugyanabból a tárgyból. Amennyiben 
igen, az első alkalommal jelezd a tanárnak szándékodat, 
hogy a másik csoporttal járhassál; 

2. ha a fenti megoldás nem kivitelezhető, akkor jelezd az 
ütközést minél korábban, az első napokban, legkésőbb az 
első hét végén, Lingvay Juliannának, a 102-es irodában. 

Ha nem szólsz idejében, lehetetlen az órarenden módosítani, 
így neked kell vállalni majd a hiányzások felelősségét.  



Mit jelent a dőlt vonal az órarendben? 
 

A dőlt vonal azt jelöli, hogy az illető tárgyra csak kéthetente 
kell járni. Ha a vonal fölött van a tárgy neve, tanár neve és a 
terem, akkor az páratlan heteken lesz, az elsőn, majd rá két 
hétre, stb. Ha a dőlt vonal alatt van mindez, azt jelenti, páros 
heteken kell majd órára menned. 
 
Hogy találom meg a termeket ebben a labirintusban? 

 
A Bölcsészkar épületének két szárnya van. Az A szárnyba 

lépsz be a főútról. Ennek földszintjén, két emeletén és az 
alagsorában vannak tantermek. A másik szárnyba úgy tudsz 
eljutni, ha végigmész az A szárny jobboldali folyosóján és 
elindulsz felfele a lépcsőkön. A B szárny három emeletén 
vannak tantermek, a negyediken pedig kizárólag tanári irodák. 

Minden teremnek van egy neve és/vagy egy száma. Az 
alábbi táblázattal segítünk megtalálni őket: 
  



 
 

A szárny 
tantermek 

 
ALAGSOR FÖLDSZINT I. EMELET II. EMELET 
S1 2    Puskin 111   Brassai 203 
S2 11   116   Auger 206   Balzac 
S7 12  Eminescu 122   Coşbuc 209   Dante 
S9 36  Ovidiu 142 L1 
S13 37  Bogrea  L2 
LMA 38  Bezdechi  L3 
 41  Popovici  L5 
 

 
 

B szárny 
tantermek 

 
FÖLDSZINT I. EMELET II. EMELET III. EMELET 
51 143   Zaciu 240 302 
52 145 

Shakespeare 
241   Grimm 304   Kisch 

 146 242   Blaga 305   Lenau 
 150 243   Drăgan 306 
 
  



Intézetek, irodák 
 

Román és Általános Nyelvészeti Intézet A/I. e. 
Román Irodalomtudományi Intézet A/I. e. 
Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet A/II. e. 
Klasszikus Filológia Intézet A/I. e. 
Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék A/I. e. 
Magyar Irodalomtudományi Intézet 
 
 
 
Finn csoport 

A/I. e., 
108. és 110. 
A/földszint, 
42. Ottlik t. 
A/I. e. 104. 

Magyar Néprajz és Antropológia Intézet A/I. e., 107. 
A/földszint, 4.  

Germanisztikai Intézet Horea u. 7. II. e. 
Angol Nyelv és Irodalom Intézet B/IV. e. 
Romanisztikai Intézet A/II. e.  
Szlavisztikai Intézet A/földszint 
Skandináv Nyelvek és Irodalmak Intézete A/II. e. 
Távol-keleti Nyelvek és Irodalmak Intézete A/földszint és I. 

e. 
Alkalmazott Idegen Nyelvek Intézete A/alagsor 
Román Nyelv, Kultúra és Művelődés 
Intézet 

A/I. e. 

Tudtad, hogy...? 

A Bölcsészkar épületének alagsorában van büfé. Naponta 8–15 
óra között van nyitva, pénteken 14 óráig. Reggel hotdogot és 
szendvicset is találsz, délben pedig különböző meleg fogásokat 
vásárolhatsz. Az árak diákbarátak. Ha zárva lenne a büfé vagy 
nagyon sietnél, akkor az alagsori automatákból bármikor 
vásárolhatsz vizet, üdítőt, csokit, ropit, kiflit, kávét, stb. 



Hogyan készüljek az órákra? 
 

Valószínű, hogy jegyzetelni fogsz előadásokon és 
szemináriumokon is, ezért készülj fel mindennel, amire ehhez 
szükséged lehet. Az első napokban már letöltöd a 
tantárgyleírásokat a kar vagy a szakok honlapjairól, megismered 
a tanárokat, témákat, csoportodat, ezért egyébre nem igazán lesz 
szükséged. Fontos viszont, hogy jelen legyél, mert ekkor derül 
ki minden egyéb, amire majd szükséged lehet az egyes 
előadásokon, szemináriumokon, illetve ekkor alakulnak ki a kis 
szemináriumtartó csoportok, ekkor kapod meg az első 
szemináriumi / gyakorlati feladataidat a tanároktól. 
 
Mit jelent szemináriumot tartani? 
 

Lesznek olyan szemináriumok, amelyeknek egy-egy témáját 
te fogod bemutatni a csoportodnak. Ehhez külön szakirodalmat 
és segítséget kapsz a tanártól, előzetesen felkészülsz, érdekes 
kérdéseket fogalmazol meg, majd az órán irányítod a 
beszélgetést. Nem kell tőle félni, nem egyedül kell ezt csinálnod, 
hanem ketten−hárman együtt fogjátok, és mindenki sorra kerül, 
s ha elbizonytalanodnál, mindig segít a szeminarizáló tanár. 
 
Könyvtárazni szeretnék. Hogyan tudom megtenni? 
 

Az Egyetemi Könyvtárnak rengeteg szakkönyvtára van, s ez 
mind rendelkezésedre áll. A könyvtár főépületét a Lucian Blaga 
(Béke) téren találjátok, a szakkönyvtárak jegyzékét pedig a 
könyvtár honlapján, amelynek magyar nyelvű menüje is van 
(www.bcucluj.ro). 



A Magyar Irodalomtudományi, a Magyar és Általános 
Nyelvészeti, illetve a Néprajz és Antropológia Tanszékek 
könyvállománya a magyar intézetek közös könyvtárában 
(olvasóterme: 109. terem a magyar intézetek folyosóján), 
érvényes könyvtári belépővel vehető igénybe. A tanszéki 
könyvtár a Központi Egyetemi Könyvtár fiókkönyvtáraként 
működik, így a kiváltott könyvtári belépő ott is érvényes. 
A BBTE Bölcsészettudományi Karának épületében további 
magyar nyelvű szakirodalom kölcsönözhető: 

·    a román–magyar kari könyvtárban – B szárny, 1. emelet 
·    kölcsönzői részlegen – alagsor 
·    periodika gyűjteményben – B szárny, 3. emelet 
·    referencia teremben – B szárny, 2. emelet 

  
A könyvtár nyitvatartási rendje: 
 
Hétfő – péntek: 8.00–20.00 
Vizsgaidőszakban szombatonként is van könyvtári szolgálat 
8.00–14.00 óra között. 
  
Az Egyetemi Könyvtár honlapjáról az alábbi katalógusok és 
adatbázisok érhetők el: 
Jelentős könyv és periodika gyűjtemény az online katalógusban, 
illetve a digitális cédulakatalógusban. 
A digitális gyűjtemény kéziratokat, könyveket, periodikákat 
tartalmaz, elérhető innen 
Tudományos adatbázisokhoz való hozzáférés (Ebsco, 
Springerlink, Proquest, stb) 
Online források 
  

http://www.bcucluj.ro/hun�
http://www.bcucluj.ro/hun�
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&F2=pc-latin&P_CON_LNG=HUN�
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&F2=pc-latin&P_CON_LNG=HUN�
http://www.bcucluj.ro/hun/katal%C3%B3gusok-adatb%C3%A1zisok/cat/cas�
http://www.bcucluj.ro/hun/katal%C3%B3gusok-adatb%C3%A1zisok/cat/cas�
http://dspace.bcucluj.ro/�
http://dspace.bcucluj.ro/�
http://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/resurse-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-acces-local�
http://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/acces-resurse-web�


A könyvtár állománya online katalógusból kölcsönözhető, az 
alábbi lépéseket követve: 
 

Bejelentkezés 
  

 
 

 



 
  
 

Böngészés 
 

 

 



Keresés 

 
 



 

 



 

 

 
  



A könyvtári belépő: 
- a Központi Egyetemi Könyvtár, illetve a fiókkönyvtárak 

használatára jogosít fel; 
- az aktuális egyetemi tanévre (2016/2017. november 1.) szól, 

évente meg kell hosszabbítani; 
- másra át nem ruházható. 

  
Ez a könyvtári belépő kiváltható: 
- a Bölcsészettudományi Kar germán és szláv nyelvek 

könyvtári részlegén – B szárny, 3. emelet; 
- a Központi Egyetemi Könyvtár (Clinicilor / Béke tér, 2) 

épületében. 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, 2017/2018-as tanévre 
érvényes diákigazolvány. A beiratkozás díja jelenleg 35,00 lej.  
  
A könyvtári belépőket meghosszabbítani a BBTE 
Bölcsészettudományi Karának épületében, a következő 
könyvtári részlegeken lehet: 
- Román és magyar kari könyvtár - B szárny, 1. emelet; 
- Újlatin és klasszikus nyelvek (francia, olasz, latin, görög) 

könyvtári részlegén – B szárny, 2. emelet; 
- Germán és szláv nyelvek (angol, német, norvég, orosz, 

kínai, japán) könyvtári részlegén – B szárny, 3. emelet. 
  

A belépők meghosszabbítása: 2017/2018-as tanévre érvényes 
diákigazolvány; 10,00 lej. 
A 2016/2017-es tanévre kiváltott belépők 2017 októberében 
még használhatók. 
Az elvesztett belépők helyettesítése: 35,00 lej. 
 



Szociális ösztöndíjjal rendelkező hallgatók számára a 
belépő kiváltása, illetve hosszabbítása ingyenes. További 
kérdéseiddel fordulj bizalommal a magyar intézetek közös 
könyvtárának munkatársaihoz! 
 

Az Egyetemi Könyvtáron túlmenően a Román Tudományos 
Akadémia Könyvtára (Kogălniceanu/Farkas utca 12-14.) 
rendelkezik rendkívül nagy, főként a régiség irodalmának 
tanulmányozásához szükséges könyvállománnyal. 

Katalógusának egy részét itt találod: 
http://portal.bibacadcj.qulto.ro/ro/ (de ha biztosra akarsz menni, 
akkor személyesen keresel a helyszínen a dobozos 
cédulakatalógusban vagy a számítógépes katalógusokban). 
Hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között találod nyitva (de 
csütörtökön 8 és 19 óra között hosszabbított nyitvatartással 
várnak). Csupán érvényes diákigazolvány szükséges a 
beiratkozáshoz.  

Néprajzi és antropológiai témakörökben a Kriza János 
Néprajzi Társaság könyvtárának állománya nyújthat segítséget. 
A katalógus online elérhető a http://www.kjnt.ro/konyvtari-
katalogus címen, de bátran fordulhatsz az intézmény 
munkatársaihoz a Mikes (Croitorilor) u. 15. szám alatt. 

 
Személyivel és érvényes diákigazolvánnyal iratkozhatsz be 

és kölcsönözhetsz is a Megyei Könyvtár főépületéből vagy 
szinte minden negyedben megtalálható fiókintézményeiben: 
http://www.bjc.ro. 

  
Az Erdélyi Múzeum Egyesület (http://www.eme.ro) három 

könyvtárát is igénybe veheted, ha az egyesület tagjává válsz. A 

http://portal.bibacadcj.qulto.ro/ro/�
http://www.kjnt.ro/konyvtari-katalogus�
http://www.kjnt.ro/konyvtari-katalogus�
http://www.bjc.ro/�
http://www.eme.ro/index.jsp�


Jókai utca 2-4. szám alatt találod az intézmény központi 
könyvtárát s itt megejtheted a beiratkozást is.  

  
Ugyan kisebb állománnyal rendelkezik, de hasznos lehet a 

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány könyvtára 
(http://www.etnotour.ro), amelyet a Clinicilor (Mikó utca) 18. 
szám alatt találsz meg. 
  

http://www.etnotour.ro/�


Hol találom meg a tanárokat, ha segítségre van szükségem? 
 

A tanári fogadóórán/konzultációs időpontban vagy              
e-mailen. Erről az irodájuk ajtaján tájékozódhatsz.  A kijelölt 
időpontban bármikor fordulhatsz hozzájuk. A magyar 
tagozathoz tartozó irodák nagy részét az A szárny első emeletén 
találod meg, a pirosláda környékén. A szakok honlapján 
megtalálod a tanárok elérhetőségét is, néha akár az első 
találkozáskor is elmondják az email-címüket, s így levélben is 
eléred őket. Légy türelmes, hiszen számos más teendőjük van, 
nem is ügyintézők, így pedig legtöbbjük csak naponta vagy több 
naponta egyszer nézi a leveleit. Ahogyan te sem hozod 
nyilvánosságra a magántelefonszámodat, az ő telefonszámuk is 
privát. Ha tehát kétségbeejtően sürgős és fontos ügyben kellene 
azonnal elérned őket, akkor ezt kizárólag a magyar intézetek 
titkárságán (102. iroda) teheted meg az ügyintéző 
közvetítésével. 
  



Hogyan szólítsam meg a tanáraimat? 
 

Tudjuk, hogy nehéz megszólítani a tanáraidat, ráadásul 
egyesek magázódnak, mások pedig (kölcsönösen) tegeződnek is. 
Ha szóban teszed, akkor a „Jó reggelt / Jó napot / Jó estét tanár 
úr / tanárnő!” megszólításnak bizonyára örülni fognak. Ha 
felszólítottak / megkértek arra, hogy kölcsönösen tegeződjetek 
(akár személyesen téged, akár egy egész csoportot vagy 
évfolyamot), akkor a „Szervusz tanár úr / tanárnő” elfogadható 
megszólítás lehet. Nyugodtan köszönj rájuk az utcán vagy a 
folyóson is, hiszen sok hallgatójuk van, s nem azonnal jegyzik 
meg mindenik nevét és arcát, de az kifejezetten udvariatlan, ha 
úgy teszel, mintha az egyetemen kívül vagy a vizsgát követően 
már nem is ismernéd őket. Ha elektronikus levélben szeretnéd 
valamelyiküket megszólítani, akkor a legszerencsésebb lehet a 
„Tisztelt / Kedves Tanárnő / Tanár Úr!”. Ne feledd, hogy 
levélkezdésként a Jó napot! (főként ha ráadásul éjszaka írod a 
levelet!), a Jó reggelt!, Jó estét! kifejezetten udvariatlan vagy 
akár sértően személytelen is lehet, hiszen olyan, mintha nem 
személyesen az illetőnek címeznéd a mondandódat. 
 
  



Milyen ösztöndíjakra lehet pályázni, és mikor kell ezt 
megtenni?  
 

Három típusú ösztöndíjra lehet pályázni: érdem-, 
tanulmányi és szociális ösztöndíjra. A félév első két hetében kell 
ezekhez az információs irodában (A szárny, földszint) kérést 
leadni. A formanyomtatványt ugyanonnan lehet kérni, vagy a 
kari honlapról letölteni és kinyomtatni: 
http://lett.ubbcluj.ro/studenti/burse/. Első féléveseknek nem 
osztanak érdemösztöndíjat, és második félévtől sem kell külön 
kérni, hanem a tanulmányi ösztöndíjat kérők közül a legjobb 
tanulmányi eredményeket elérő kapja évfolyamonként és 
szakonként. 

A szociális ösztöndíjat viszont külön kell kérned, és 
speciális feltételei vannak. Érdemes időben elkezdeni beszerezni 
a szükséges bizonyító iratokat. A kar honlapján olvashatod el, a 
fenti hivatkozásra kattintva, hogy milyen igazolásokra, 
fénymásolatokra lesz ehhez szükséged. 
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Mehetek-e hosszabb időre külföldre tanulni? 
 
A BBTE szakmai háttérintézete, a Kolozsvári Magyar 

Egyetemi Intézet (kmei.ro) az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 
együtt nyáron és télen meghirdetett pályázatán egy vagy két 
félévet tölthetsz magyarországi egyetemeken, de részképzésre is 
jelentkezhetsz, minimum 2 hét, maximum 3 hónapos időszakra. 
A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (https://kmdsz.ro/) 
koraőszi ösztöndíjával néhány hetet áthallgathatsz a Szegedi 
Tudományegyetemre. 

A Bölcsészkar és az egyes tanszékek sok Erasmus-
ösztöndíjat hirdetnek meg a második félév elején: például a 
magyar nyelvű szakokról nem csupán a magyarországi 
egyetemekre pályázhatsz egy vagy két félévre, hanem olyan 
egyetemekre is, mint a párizsi Sorbonne, a horvátországi Zágráb 
vagy a finnországi Jyväskylä, ahol pezsgő hungarológiai (azaz 
magyarságtudományi képzés) folyik. De az idegen nyelveket 
lefedő intézetek is hirdetnek meg Erasmus-ösztöndíjakat, illetve 
tanulmányi ösztöndíjakat, így elmehetsz abba az országba egy 
fél évet, amelynek a nyelvét éppen tanulod. 

A BBTE része a Makovecz-programnak, amely egyfajta 
„magyar Erasmus”, s a Kárpát-medence magyar nyelvű képzést 
nyújtó egyetemei között biztosít áthallgatási lehetőséget. Erre az 
egyetem magyar tagozatán nyár elején kell pályázni. A magyar 
és a román állam február-április környékén hirdeti meg az 
államközi szerződések alapján nyújtandó ösztöndíjait 
(http://roburse.ro/). Ha jól beszélsz egy idegen nyelvet vagy 
idegennyelv-szakos is vagy, akkor rengeteg további lehetőséged 
nyílik, s figyeld az egyetem, az egyes intézetek, szakok, 
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kulturális központok s magának a magyar nyelvű szakoknak is a 
honlapjait és facebook-oldalát (facebook.com/magyarszak), mert 
rendszeresen tájékoztatjuk hallgatóinkat ezekről. 
 
Tanulhatok valamilyen idegen nyelvet a szakomon kívül? 
 

Igen, felvehetsz a szerződésbe ingyenesen egy fakultatív 
idegen nyelvet a kar kínálatából. De ha felvetted, akkor bizony 
vizsgáznod is kell belőle, s átmenőt is kell szerezned. Az így 
szerzett minősítést nem számolják be a félévi átlagodba, viszont 
a pluszban hallgatott tárgy bekerül az okleveled mellékletébe, s 
a majdani munkaadóidnál ezzel előnyt élvezhetsz.   
 
Kell nyelvvizsga az egyetem elvégzéséhez? 
 

Ez attól függ, hogy milyen szakon tanulsz: ha az egyik 
szakod idegennyelv-szak, akkor nem. Ha viszont magyar önálló 
szakos (monoszakos), magyar nyelv és irodom–magyar nyelvű 
világ- és összehasonlító irodalom (komparatisztika), magyar–
román, román–magyar, néprajz vagy művelődésszervező szakos 
vagy, akkor kötelezően kell hallgatnod idegen nyelvet, és a 
képzésed végéig nyelvvizsgát is kell tenned a kar nyelvvizsga-
központjában. E nélkül nem záróvizsgázhatsz és nem védheted 
meg a szakdolgozatodat, azaz nem zárhatod le a tanulmányaidat.   
  



Meg tudom szakítani a tanulmányaimat? 
Folytathatom-e őket később? 
 
Az egyetemen a tanulmány-megszakításnak két formája van: 

● az egyetemről való eltávolítás (exmatriculare) – ez az 
egyetemi tanulmányok teljes megszakítását jelenti, 
ilyenkor nincs esély a folytatásra, csak az 
újrairatkozásra. Ez például akkor állhat elő, ha 
sorozatosan nem teljesítetted a tanulmányi elvárások 
minimumát vagy puskázáson, plagizáláson értek stb. 

● a tanulmányok megszakítása (románul: întreruperea 
studiilor) – magyar diákok és tanárok körökében ismert 
nevén: “évfagyasztás”. Ebben az esetben alapképzésen 
maximum három évig lefagyaszthatod egy tanév végén 
az egyetemi tanulmányaid, amennyiben legalább az év 
elvégzéséhez szükséges 30 kreditet megszerezted. Az 
évfagyasztás határideje általában július vége, a pontos 
dátum a kar honlapjának (www.lett.ubbcluj.ro) 
Kérvények menüpontjában levő leírásban találhatod 
meg. 
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Honnan tudom meg a jegyeimet? 
 

A jegyeidet az https://academicinfo.ubbcluj.ro/ weblapon 
tudod megnézni, ehhez a felhasználóneved és jelszavad az e-
mail címedre küldték el. Minden vizsgaidőszak után 
kötelességed ellenőrizni a jegyeid, és jelezni a tanárnak, 
esetenként a titkárságnak, ha valami hibát vagy hiányosságot 
észlelsz. De ne légy türelmetlen se, általában a jegyek 
beírásának határideje a vizsgaidőszak utáni szerda, aznap estig 
várd türelmesen, hogy bekerüljön minden az online naplódba, a 
titkárság ellenőrizze és vesse össze az online és nyomtatott 
naplókat. Ha a vizsgaidőszakot követő negyedik napon sem 
jelenik meg a megszerzett jegyed, azonnal fordulj a tanárodhoz 
és / vagy a szakod titkárságához. 

A jegyeidet sok esetben személyesen is közli a tanárotok, 
esetleg a csoport jegyeivel együtt elküldi e-mailben, de van, aki 
a saját szakmai honlapján is megjeleníti, így össze tudod 
hasonlítani az online felületen megjelenttel. Tantárgycsomagok 
esetén a különböző tárgyak leírásában majd megjelenik, milyen 
arányban számít bele a végső jegybe, ezt pedig az 
átlagszámításhoz hasonlóan, súlyozottan tudod kiszámolni. 
Jogod és lehetőséged van minden vizsgajegyedről személyesen 
konzultálni a tanáraiddal, megnézni és megbeszélni a kijavított 
vizsga- vagy szemináriumi dolgozatodat. Ha ezt igényled, és 
valamelyik tanárod megtagadná, akkor panasszal élhetsz az 
intézetvezetőjénél, illetve a diákszövetségi képviselődnél.  
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Mit tehetek, ha úgy érzem, igazságtalanul értékeltek? 
 

A vizsgát követően lehetőséged van megnézni a kijavított 
dolgozatodat. Ha a vizsgabeosztást tartalmazó táblázatban nem 
jelenik meg a kiértékelés időpontja, nyugodtan írjál a tanárnak, 
amint megkaptad a jegyet. A vizsgáztató tanár köteles 
megmagyarázni neked a kapott osztályzat okait, ha igényed van 
erre. A megbeszélést követően fellebbezést nyújthatsz be az 
érdemjegy vonatkozásában a szakos titkárságon. Arra figyelj, 
hogy ezt csak online katalóguson való megjelenésétől számított 
48 órán belül teheted meg. 
 
 
Hogy számolom ki a féléves átlagomat? 
 
A tanulmányi átlagodat súlyozott középarányossal számolhatod 
ki, a súly a kreditszám. Képletben meghatározva ez így nézne ki: 
átlag = (kreditszám1 × jegy1 + … kreditszám n× jegy 
n)/kreditpontok összege. Az átlag számolásakor a fakultatív tárgyak 
és a szakmai gyakorlaton elért eredményeket nem vesszük 
számításba. 

Amennyiben nem sikerült átmenő jegyet szerezned (legyen 
az 2-es vagy 4-es), a jegy helyett 0-val szorozzák meg a 
kreditszámot az átlag kiszámításában, és a kreditszám ugyanúgy 
hozzászámolódik az osztóhoz. 

Ugyanígy számolhatsz éves átlagot is, ha mindkét félév 
tárgyainak jegyét és kreditszámát veszed figyelembe.  
 
 
 



Mi történik, ha nem sikerül egy vizsgám? 
 

Ha a szesszióban nem sikerül egy vizsgád, ne csüggedj, 
mert egy hét szünet után lehetőséged lesz újra próbálkozni a 
pótszesszióban. Ez a pótvizsgák időszaka, amikor azok, akik 
nem tudták teljesíteni az átmenéshez szükséges feltételeket, egy 
új esélyt kapnak. Ekkor mehetnek vizsgázni azok a diákok is, 
akik szesszióban valamiért nem voltak jelen a vizsgán. 

Fontos tudnotok, hogy minden diák, amennyiben teljesíti a 
tárgy minimális feltételeit, két vizsgalehetőségre jogosult: egyik 
a szesszióban, másik a pótszesszióban. 
  
Mi történik, ha nem megyek át a pótvizsgán? 
 

Ha a pótvizsgád sem sikerül,a következő tanévben fel kell 
venned a tanulmányi szerződésbe az elmaradt tárgyat, és 
teljesítened kell a tárgy új, az adott évben érvényes 
követelményeit. A tanárok még egy évig megőrizhetik a 
korábban szerzett részjegyedet, de ez a tanár egyéni döntése 
lehet, hivatalosan valójában új tárgyat veszel fel, s tiszta lappal 
kell kezdened azt.  

Ha felvetted a tárgyat újra, az adott tanév vizsgaidőszaka 
előtt ki fizetned az elmaradt tárgy vizsgadíját, az összeg a 
kreditszámtól függ (ebben az egyetemi évben: kreditszám × 10 
euró). A kifizetett tárgy ugyanúgy két vizsgára jogosít fel, egyre 
a szesszióban és egyre a pótszesszióban. Arra is figyelj nagyon, 
hogy az utolsó tanévedben minden elmaradt tantárgyat fel kell 
venned a tanulmányi szerződésbe, másként nem zárhatod le a 
tanulmányaidat. 
 



Tudtad, hogy...? 
Nem kell évet ismételni, ha elmarad néhány vizsgád. 

Arra viszont figyelj, hogy szerezzél meg legalább 30 kreditet a 
két félévben összesen kötelező és opcionális tárgyakból (a 
fakultatívak és a szakmai gyakorlat kreditszáma nem adódik 
hozzá), mert akinek ez nem jön össze, évet kell ismételjen. 
Ha az első évben nem teljesíted a minimális 30 kreditet, 
felvételizned kell újból. Amennyiben a felvételi sikeres, 
tandíjat kell fizetned az első évben. 

 
Tudok javítani a jegyeimen? 
 

Igen, van rá lehetőséged. A vizsgaidőszakban szerzett 
jegyeden jogod van ingyenesen újravizsgázni és javítani a 
pótvizsgaidőszakban. Csupán egy kérvényt kell benyújtanod, 
melyet a tanárod is aláír, és megjelenik rajta a régi jegyed és a 
javítás utáni is. Nagyon fontos észben tartanod, hogy javítással 
nem ronthatsz a jegyeden, ugyanis a tanár köteles a nagyobb 
jegyedet megtartani, akkor is, ha a pótvizsgaidőszakban a 
javításon kisebbet írtál. 
  



Tudtad, hogy...? 
Te is értékelheted majd a tanári tevékenységet. 

Minden félév végét, a szessziót megelőző időszakokban 
lehetőséged van rá, hogy te is visszajelezzél a tanáraidnak: az 
AcademicInfo felületén kitölthetsz egy kérdőívet, melyben 
értékelheted őket, javasolhatsz, bírálhatsz, dicsérhetsz. Ez az 
opció teljesen anonim, a tanárok nem látják a minősítő nevét, 
de a munkájukat nagyban segíti, ha korrekt módon, 
tárgyilagosan visszajelzel róla. A kérdőív természetesen 
magyarul is elérhető. 
Nagyon fontos, hogy szöveges magyarázatot is fűzzél az 
értékelésedhez, mert azzal tudsz a tanároknak leginkább 
segíteni az oktatási tevékenység újragondolásában. 
Az online rendszerben azonosak az előadásokra és 
szemináriumokra vonatkozó értékelési szempontok, de már a 
tanév elején meglátod majd, hogy a kettő két különböző műfaj, 
más jellegű tevékenységeket feltételeznek, ezért bizonyos 
szempontok nem ugyanúgy érvényesek, tehát nem ugyanúgy 
számonkérhetők. Például teljesen értelmetlen azt elvárnod az 
előadástól, hogy a szemináriumhoz hasonlóan legyen 
interaktív vagy a szemináriumtól, hogy az előadáshoz hasonló 
hosszúságú magyarázatot fűzzön a tanár egy-egy kérdéshez. 
Kérünk, légy ugyanolyan korrekt a tanáraid értékelésekor, mint 
amilyen korrektséget te magad is elvársz akkor, amikor 
tanáraid a munkádat értékelik!  



Mi történik, ha lejár a 3. év, és nem sikerült minden 
vizsgám? 
 

Harmadév végén a pótvizsgaidőszakon kívül van még egy 
utolsó vizsgalehetőséged (román nevén: lichidare). Ez az a hét 
közvetlenül a pótvizsgaidőszak után, de még a 
szakdolgozatvédés előtt, amikor maximum 20 kredit értékben 
újra felvehetsz tantárgyakat, és vizsgázhatsz a tananyagból. 
Ebben a vizsgaidőszakban (diákszlengben ezt sokan 
aranyszessziónak hívják) lehetőséged van felzárkózni az 
elmaradt vizsgákkal, viszont erről külön kérést kell leadnod a 
tantárgyak listájával, illetve vizsgadíjat (az adott kreditszám × 5 
euró) kell fizetned. 
Ha nem sikerül ebben az időszakban sem a vizsgád, akkor 
sajnos évhosszabbításra kerül sor, ami azzal jár, hogy az 
utánatok érkező évfolyammal védheted meg a szakdolgozatodat. 
Ezt mindenképp próbáld elkerülni, ha lehetőséged van rá, mert 
ebben az esetben az ő tantervüket kell teljesítened, tehát újra 
meg kell kötnöd a tanulmányi szerződésedet, amiben minden 
nem teljesített tárgyat fel kell venned, és az ennek megfelelő 
összeget vizsgaidőszakban ki kell fizetned. Amennyiben a 
következő évfolyam más tárgyakat (is) tanult, mint te, ezeket is 
fel kell venned a tanulmányi szerződésedbe, hallgatnod kell őket 
és vizsgáznod kell belőlük. 
  



Szeretnék busz-, villamosbérletet. Hol készíttethetek, és mit 
vigyek magammal? 
 

A BBTE diákjai két busz- vagy villamosvonalra válthatnak 
bérletet, az állami helyeken tanulók ingyenesen, a fizetéses 
helyeken tanulók pedig 30 lejért. A buszbérlethez a 
következőkre van szükséged: személyi igazolvány, index 
(studkönyvnek becézik az egyetemen), utazási igazolvány, egy 
diákkártya, egy igazolványkép típusú fotó. 

A kolozsvári tömegközlekedési bérlet igényléséhez 
szükséged lesz diákkártyára, amely számos más kedvezményre 
is feljogosít az utazási kedvezményeken túlmenően. Ebből a 
kártyából több típusú is létezik (Studcard, Omnipass, Euro<26 
Student, ISIC és A kártya). Ajánljuk figyelmetekbe a Kolozsvári 
Magyar Diákszövetség (KMDSZ) által kibocsátott A kártyát, 
ami ingyenes és főként magyar diákokat megcélzó kártya. Az    
A kártya több kedvezményre jogosít fel, például olcsóbb vele a 
színházjegy, vehetsz vele operabérletet, de különböző 
szolgáltatásokra is kaphatsz kedvezményeket. Bővebben az 
http://akartya.ro/ honlapon olvashatsz a partnerekről, illetve itt 
tudsz előre regisztrálni, hogy majd a lepecsételt leckekönyvvel 
(index) és a személyivel kézhez kaphasd a diákkártyát. 
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Kapok-e kedvezményt a vonatokra, buszokra, ha haza 
akarok menni? 
 

Az országon belül a vonatutak ingyenesek 
(másodosztályon) minden nappali tagozaton tanuló egyetemi 
hallgatónak (26 éves korig). A félév elején kapott utazási 
igazolvány – románul: legitimatie de transport – és a személyi 
igazolvány felmutatásával tudsz ingyenes jegyet váltani az 
állomásokon vagy a hivatalos vasúti jegykasszáknál. 

A buszok esetében nincs egységes szabály a 
kedvezményekre, járattól és társaságtól függ, hogy ad-e 
kedvezményt. Lehet indexszel és diákkártyával (lásd előző 
kérdés) próbálkozni a jegyvásárláskor, több esetben is van egy 
kisebb mértékű kedvezmény egyetemistáknak. 
 
Mit tehetek, ha orvosra van szükségem? 
 

Ha orvosi ellátásra van szükséged, fordulj az egyetemi 
orvoshoz. Az egyetemi orvos feladatköre a háziorvoséhoz 
hasonló, kezelést írhat elő, igazolásokat állíthat elő, illetve 
átirányíthat szakorvosi vizsgálatra. A különböző karok hallgatói 
más-más orvoshoz tartoznak és a program is változó, ezért első 
lépésként nézd meg az egyetemi honlapon, hogy a 2017/2018-as 
tanévben mely orvoshoz tartozik a Bölcsészettudományi Kar, és 
az orvos mikor rendel. A második lépés, hogy megkeresed a 
Iuliu Hatieganu Sportpark területén a Sport XXI bentlakás 
földszintjén a rendelőt (Pandurilor / Feketepalló utca 7.). 

 
A rendelők programját itt nézheted meg: 
http://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/cabinete_medicale. 
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A leckekönyvet / indexet / studkönyvet mindenképp vidd 
magaddal, mert csak akkor tudnak fogadni, ha igazolod magad 
vele. 

Sürgősségi esetben a Clinicilor/ Mikó utca 1–3. szám alatt 
található sürgősségi osztályhoz fordulhatsz, vagy hívd az 112-es 
sürgősségi hívószámot. 
 

Tudtad, hogy….? 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatói ingyenes 
fogorvosi vizsgálatra is jelentkezhetnek. A fogorvosi rendelő 
programja szintén a fenti hivatkozásra kattintva tekinthető 
meg. A leckekönyv felmutatása ebben az esetben is kötelező. 

 
Szeretnék tornászni. Milyen lehetőségeim vannak a kötelező 
tornaórákon kívül? 
 

Az egyetem hallgatójaként ingyenesen és/vagy 
kedvezményes áron tornászhatsz a Iuliu Hatieganu Sportpark 
különböző pályáin, termeiben. A tanév kezdete után, mikor 
rögzül minden szak tornaórájának időpontja, az egyetemi 
honlapon tekintheted meg, hogy mely pályákat és termeket 
mikor használhatod szabadon, miért és mennyit kell fizetni. 
Ezekről itt olvashatsz majd: 
http://www.ubbcluj.ro/ro/structura/sport/parcul_sportiv. 

Szintén a sportpark területén találod meg az egyetem 
úszómedencéjét is. Ha bérletet váltasz ide, használhatod az 
edzőtermét és a szaunáit is. Ne felejtsd otthon az úszósapkát, 
ugyanis kötelező! 
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Lehet a karon internetre kapcsolódni? 

Igen, a magyar intézetek könyvtárának olvasótermében 
(109. terem) vagy a kari könyvtárakban viszonylag jó minőségű 
wi-fi kapcsolat van, amelyhez hallgatók is kapcsolódhatnak 
számítógépeikkel, telefonjaikkal. Az ősz folyamán a karon 
kiépül egy nagy teljesítményű wi-fi hálózat, és akkor majd a 
pincétől a padlásig mindenhol netezhetsz. 

Az A szárny II. emeletén hétköznapokon 10.30 és 18.30 
között használhatod a kar internetes laborját is netezésre. 
 
Többet szeretnék szakmailag, mint a kötelező órák.  

Jó hírünk van számodra: a Bölcsészkar magyar nyelvű 
szakjai körül is sok szakmai műhely szerveződik. Ezek egy 
részébe felvételivel lehet bejutni s néhány rendezvényük nyitott, 
mások folyamatosan nyitottak, tehát csak be kell kopognod a 
heti vagy gyakoribb/ritkább foglalkozásokra. A 
szakkollégiumok a három magyar intézet hivatalos szakmai 
háttérintézményei: egy irodalmár, egy nyelvészeti és egy 
néprajzos szakkollégiumot találsz nálunk, amelyek a 
diáktudományos kutatásoknak adnak teret személyre szabott 
foglalkozások révén. 

A Láthatatlan Kollégium az irodalmár érdeklődésűeket 
várja, a Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégiumba a 
nyelvészeti kérdések iránt érdeklődőket látják szívesen, míg a 
néprajzi, antropológiai érdeklődésű hallgatók a Kriza János 
Néprajzi Szakkollégiumban képezhetik tovább magukat. Ezekbe 
koraősszel, általában már októberben lehet felvételizni. Ha 
érdekel a lehetőség, figyeld a felhívásaikat a szakok honlapján / 
facebook-oldalán vagy a saját online felületeiken. 



 
Van viszont egy sor olyan műhely, amelybe nem kell 

felvételizni, s amelyeknek az a célja, hogy egy adott 
tudományterületet alaposabban megismerjenek a hallgatók. 
Ilyenek a Peron (nyelvészeti műhely, vezetője dr. Kádár Edit, 
online elérhetősége: https://www.facebook.com/Peron-
976945512343973/?fref=ts), Hermészkedő Műhely (dr. Orbán 
Gyöngyi vezetésével), Klasszikus Magyar Irodalom- és 
Színháztörténeti Műhely (dr. T. Szabó Levente vezetésével), 
THÉ (színháztörténeti és amatőr színjátszó műhely dr. Egyed 
Emese vezetésével), Gyakorláskutató Műhely (dr. Berszán 
István vezetésével), a Kortárs Irodalmi Műhely (vezetője 
Selyem Zsuzsa), a Res Litteraria Vetus Irodalom- és 
Művelődéstörténeti Műhely (vezetője dr. Gábor Csilla). 

 
Miről írhatok egyetemi záródolgozatot, és mikor kell 
eldöntsem? 

 
Az egyetemi tanulmányaidat záróvizsgával fogod lezárni, 

aminek egyik része egy saját kutatáson alapuló szakdolgozat 
megírása és megvédése. A dolgozat témája bármelyik hallgatott 
tárgyhoz kapcsolódhat, neked kell választani. Ha a  
mellékszakos tárgyaid valamelyikéhez kapcsolódik a téma, 
külön kérvényt kell benyújtani az információs irodába. Ha a 
Magyar Irodalomtudományi Intézet vagy a Magyar és Általános 
Nyelvészeti Tanszék tanárainak vezetésével szeretnéd írni 
szakdolgozatodat, legkésőbb a harmadév megkezdése után 
október közepéig jelentkezhetsz és egyeztethetsz választott 
irányítótanároddal (vagy társirányítóiddal). Ehhez egy 
formanyomtatványt kell kitöltened és beadnod a magyar 
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intézetek titkárságán (102. iroda). A határidőt követően a 
magyar tagozaton nem fogadunk el disszertációs 
jelentkezéseket.  

A néprajz és a művelődésszervező szakosok jelentkezése 
legkésőbb a másodév végén történik. A magyar nyelv és 
irodalom szak hallgatói a Magyar Néprajz és Antropológia 
Intézet tanárainál néprajzból írandó szakdolgozatra is ez a 
határidő érvényes.  

 Minél korábban rátalálsz erre a témára, annál nagyobb az 
esélyed, hogy az évek során a téma kutatójává váljál, a 
diákkonferenciákon szerepeljél, kutatási ösztöndíjat pályázzál, 
és a záróvizsgán az általad feltárt eredményeket mutasd be. Arra 
is érdemes figyelned, hogy ha magyar szakos vagy, de néprajzos 
témát szeretnél, első év elején egyeztessél a választott 
irányítótanárral, aki elmondja majd, milyen plusz tárgyakat kell 
felvenned a másod és/vagy harmadév folyamán.  



Kihez forduljak, ha kérdéseim vannak? 
 

- az évfolyamvezetőhöz; 
- az információs irodához az épület földszintjén, 

igazolásokért, kérvények vagy egyéb iratok 
benyújtásakor, stb.; 
fogadóóra: hétfőtől péntekig 9.00–14.00 óra között; 

- a Bölcsészkar magyar tagozatának és a magyar intézetek 
titkárságához, Lingvay Julianna ügyintézőhöz; 
fogadóórája: hétfőtől csütörtökig 9.00–15.00 óra között; 

- a szak titkárságához, Vigh Katalin titkárnőhöz, 
fogadóóra: hétfőtől péntekig 10.30–13.30 óra között; 

- a magyar tagozaton tanuló bölcsészek 
diákképviselőjéhez, Birtalan Alberthez a 
birtalanalbi@yahoo.com címen, 0756437516 
telefonszámon, vagy Facebook-üzenetben; 

- az intézetvezetőkhöz fogadóórájukon; 
- Erasmus-felelősökhöz Erasmus-ösztöndíjak kérdésében:  

dr. Szikszai Mária (néprajz), dr. Selyem Zsuzsa 
(irodalom), dr. Benő Attila (nyelvészet). 

 
Ha az évfolyamvezetőd, a titkárság, az intézetvezetők (dr. 
Berszán István a Magyar Irodalomtudományi Intézetben, dr 
Benő Attila a Magyar és Általános Nyelvészeti Intézetben, 
illetve dr. Szabó Árpád Töhötöm a Magyar Néprajz és 
Antropológia Intézetben) vagy az egyes tanárok sem tudják 
megoldani az adminisztratív gondodat, akkor a magyar tagozatot 
vezető dékánhelyetteshez (dr. T. Szabó Leventéhez) fordulj, 
fogadóóráján mindig megtalálod a dékániban. Hozzá fordulhatsz 
jogorvoslatért akkor is, ha bizonyítani tudod, hogy a magyar 
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nyelv használata vagy a magyar nyelvű szakod miatt hátrányos 
megkülönböztetés ért valamilyen ügyben. Persze, akkor is 
szívesen lát, ha ötleteid, megjegyzéseid vannak a karon folyó 
magyar nyelvű oktatást vagy a tudományos munkát illetően. 
 
Honnan tudom meg a legfrissebb híreket az egyetemről, a 
karról, a kari magyar tagozatról, a magyar nyelvű 
szakokról? 
 
Ugyan még léteznek a klasszikus hirdetőtáblák az egyetem 
minden épületében, a karon és a magyar intézetekben egyaránt 
(ilyen például a kari bejárattól jobbra és balra eső hirdetők, az 
órarenddel szembeni hirdetőtábla), de a napi hírfolyam az 
egyetem, a kar és a szakok honlapjain és facebook-oldalain 
érhető el, tehát jó, ha feliratkozol ezekre / kedveled, másként 
csupán azok a hírek jutnak el hozzád, amelyeket a 
hirdetőtáblákon találsz vagy amelyekről az évfolyamvezetőd, a 
diákszövetségi képviselőd, a tanáraid értesítenek. 
Honlapok és facebook oldalak: 

- a magyar nyelv és irodalom szak facebook oldala: 
https://www.facebook.com/magyarszak/?fref=ts 

- a néprajz és művelődésszervező szak facebook-oldala: 
https://www.facebook.com/neprajz.kolozsvar/?fref=ts 

- a magyar nyelv és irodalom szak, illetve a magyar 
nyelvű komparatisztika szak honlapja: 
http://hun.lett.ubbcluj.ro, ebből nyílik a következő kettő; 

- a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék honlapja: 
http://hunlang.lett.ubbcluj.ro; 

- a Magyar Irodalomtudományi Intézet honlapja: 
http://hunlit.lett.ubbcluj.ro; 
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- a néprajz és művelődésszervező szak honlapja: 
http://etno.lett.ubbcluj.ro/ 

- a Kar magyar diákjainak facebook közössége: 
https://www.facebook.com/groups/204932533199597/ 

- a kar facebook-oldala: 
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Litere-UBB-
Cluj-Napoca-236008999794231/?fref=ts; 

- a kar honlapja: http://lett.ubbcluj.ro; 
- az egyetem magyar közösségének központi facebook-

oldala: 
https://www.facebook.com/bbtekolozsvar/?fref=ts; 

- az egyetem magyar honlapja: http://ubbcluj.ro/hu/; 
- a magyar Kommunikáció és PR Iroda honlapja: 

http://news.ubbcluj.ro/hu/; 
 
 
Ha a kolozsvári egyetemi életről is szívesen olvasnál egy 
hasonló kisokost, akkor keresd a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség kiadványát a KMDSZ-irodában (Avram Iancu / 
Petőfi Sándor utca 21. szám). 
 
Ha hibát találnál a kiadványban vagy jobbító ötleteidet 
megosztanád velünk, írjál a magyar intézetek és a bölcsészkari 
magyar tagozat titkárságának címére: mtanszek@gmail.com, de 
telefonon is kapcsolatba léphetsz velünk a 0264-432417-as 
telefonszámon. 
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Szótár 
 
 

tanulmányi 
szerződés 
contract de studiu 

Az egyetemmel évente megkötött szerződés, 
melyben az szerepel, milyen tárgyakat 
választanál az adott tanévben (de ez nem 
jelenti azt, hogy minden választható, l. lennebb 
a tantárgyak típusait). A tanulmányi szerződést 
minden év kezdete előtt kell online kitölteni a 
https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/ felületen, 
majd kinyomtatni két példányban.  
A felvételit követően megkaptátok a 
felhasználó nevet és jelszót, amivel a felületre 
beléphettek. Ha az általatok megjelölt email 
címre még nem érkezett meg, azonnal 
forduljatok a szakért felelős titkárhoz. 
A határidő lejárta után a szerződés csak dékáni 
engedéllyel módosítható vagy adható le. 
 
 

tanulmányi 
keretszerződés 
contract de 
şcolarizare 

Ahhoz, hogy teljes jogú diákok legyetek el kell 
fogadnotok az egyetem diákokra vonatkozó 
szabályait. Ez a szerződés tartalmazza 
jogaitokat, kötelességeiteket. A képzés alatt 
egyszer, az első év elején kell megkötni, két 
példányban. 
A kari honlapról tölthető le: 
http://lett.ubbcluj.ro/ studenti/contracte/ 
 

https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/�
http://lett.ubbcluj.ro/studenti/contracte/�


tantárgyleírás 
fişa disciplinei 

Ebből derül ki minden a felvett tantárgyakról: 
előadás, szeminárium, gyakorlati foglalkozás 
témái, elvárások, olvasnivaló, vizsgafeltételek. 
A magyar nyelv és irodalom, illetve a magyar 
nyelvű összehasonlító irodalom szak 
tantárgyleírásai letölthetők a szak honlapjáról: 
http://hun.lett.ubbcluj.ro. A többi szak 
tárgyleírásai vagy az adott szak, vagy a kar 
honlapján találhatók. 
 

tanterv 
plan învăţământ 

Ebből derül ki, hogy egy szakon milyen 
kötelező, választható (opcionális) tárgyakat 
hallgathatsz a képzésed során. A tantervből 
kiderül a tárgyak kredit- és óraszáma, és így 
segít neked megkötni a szerződésedet. 
Mivel a szakok rendszeresen frissítik a 
tárgykínálatukat, a különféle évfolyamok 
számára eltérő tantervek lehetnek érvényben. 
Épp ezért, figyelmesen mentsd le, böngészd a 
saját évfolyamod tantervét, és őrizd meg, mert 
számodra ez lesz a további években is 
érvényes.  
 

kreditek 
credite ECTS 

Arra szolgálnak, hogy súlyozni lehessen 
segítségükkel a tantárgyakat. Minél több 
kredites egy tárgy, annál több munkát igényel a 
felkészülés rá. Ahhoz, hogy majd másod éves 
legyél, (a fakultatív idegen nyelven kívül) 
legalább 30 kreditet kell megszerezned. Az a 
legjobb, ha megvan mind a 60 kredit egy 
évben. 
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közös törzs 
trunchi comun 

Szaktól független irodalom és nyelvtudományi 
alapozó tárgyak (például általános nyelvészet, 
összehasonlító és világirodalom, stb.). Épp 
ezért, ezeket minden bölcsészhallgatónak fel 
kell vennie magyar vagy román nyelven. A 
szerződés megkötésekor vigyázz a kód 
választására, mert ettől függ, hogy magyarul 
vagy románul hallgathatod. 
 

választható 
tárgyak 
opţionale 

Minden szak képzésében vannak kötelező, 
választható és fakultatív tárgyak. A választható 
tárgyak azért vannak, hogy minél többet 
tanulhassatok egy-egy olyan 
tudományterületről vagy kérdésről, ami 
különösen érdekel. Másodévtől jelennek meg a 
tantervben, kötelező választanotok közülük 
(általában 4-ből 2-őt vagy 2-ből 1-et), másként 
ugyanis nem lesz meg az elvárt 
kreditszámotok. 
 

fakultatív 
tárgyak 
facultative 

Fakultatívként bármilyen tantárgyat fel kell 
venni a kar kínálatából, viszont ha felvettétek, 
vizsgázni is kell belőle. Így is szerezhettek 
plusz krediteket, de ezek nem helyettesítik a 
kötelezően megszerzendőket. A fakultatív 
tárgyakból szerzett jegyek nem számíthatók be 
a félévi átlagotokba. 
 
 
 
 



fakultatív 
idegennyelv 
facultativ limba 
străină 

A nem idegennyelv szakosoktól az egyetem 
elvárja, hogy legalább egy idegen nyelvet 
tanuljanak, s így jobban boldoguljanak majd a 
szakmájukban. Négy félévig kötelező egy 
világnyelvet tanulni a magyar-román, a 
magyar-komparatisztika és magyar önálló 
szakosoknak. 
 

szakmai 
gyakorlat 
practică 
profesională 

Másodév elejétől kezdődően kötelező 
gyakorlati foglalkozásként szakmai 
tapasztalatot szerezhettek kutatóintézetekben, 
könyvtárakban, kézirattárakban és cégeknél, 
amelyekkel a szakotok szerződést kötött. 
 

pirosláda Az magyar szakosok találkozó helye a 
bölcsészkaron. Az épület A szárnyában, az első 
emeleten találod meg, ide vannak az órarendek 
kitéve, illetve fontos információk, amik a 
magyar szakra vonatkoznak. (A többi fontos 
információt a földszinten valamint az az egyes 
tanszékek/intézetek hirdetőtábláin, honlapjain, 
facebook-oldalain találod.)  
 

fogadóóra 

 

A tanárokkal ekkor beszélhetitek meg 
részletesen a tárgyaikkal, foglalkozásaikkal, 
műhelyeikkel, közös munkátokkal 
kapcsolatban felmerülő összes kérdéseteket. A 
szakok honlapján s a tanári irodák ajtaján 
találhatjátok meg az időpontokat, s ha épp 
ekkor órátok lenne, kérhettek tőlük mási 
időpontot is.  
 



előadás 
curs 

Erre a tanáraitok készülnek, s noha örömmel 
látják, ha kérdeztek is közben tőlük, de mindig 
tanárfüggő, hogy mikor lehet kérdezni. 
 

szeminárium 
seminar 

A szemináriumon általában vagy az előadást 
kiegészítő témákat beszélitek meg közösen 
előzőleg meghatározott olvasmányok alapján 
(ezek benne vannak a tantárgyleírásokban), 
vagy nektek kell bemutatni egy adott témát 
(szintén megadott szakirodalom alapján) és azt 
megvitatjátok, vagy (a gyakorlati tárgyak 
esetében) gyakorlatokat végeztek. 
 

gyakorlati 
foglalkozás 
curs practic 

Ennek legtöbbször az idegen nyelvek 
oktatásában van szerepe. Lehetnek beszélgetős, 
feladatmegoldós, fordítós órák. 
 

szemináriumi 
dolgozat 

 

Van olyan, amikor a szemináriumi 
tevékenységre csak akkor kaptok jegyet, ha 
szemináriumi dolgozatot készítetek. Ezeket a 
dolgozatokat rendszerint otthon kell elkészíteni 
úgy, hogy a tanárral egyeztettek a témáról, 
szakirodalomról stb. 
 



utazási 
igazolvány 
legitimaţie de 
transport 

A kari titkárság által kiállított fényképes 
igazolvány, aminek felmutatásával készíttet-
hetsz utazási bérletet, illetve ez is szükséges 
ahhoz, hogy a vonaton vagy a távolsági 
autóbuszjáratok egy részén kedvezménnyel 
utazhassál.  
 

leckekönyv / 
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Az egyetemi adataidat (nevedet, szakodat) 
tartalmazó fényképes igazolvány, ezzel 
igazolod magadat a titkárságon és általában az 
egyetemen. Ezzel léphetsz be a vizsgákra, 
gyakran nem csupán a katalógusba, hanem ide 
is beírják a jegyeidet a tanárok. Évente 
ellenjegyzi a titkárság, s ezzel igazolja, hogy 
még mindig aktív hallgatója vagy a 
Bölcsészkarnak. Tulajdonképpen az iskolás 
ellenőrző nagytestvére. 
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