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Felvételi vizsgát helyettesítő versenyeket és ingyenes felkészítőket szervez a
BBTE középiskolások számára
Az idén is megszervezik a Babeş–Bolyai Tudományegyetem egyes karai azokat a
tantárgyversenyeket, amelyek helyettesíthetik a 2019–2020-as egyetemi tanévre
meghirdetett felvételi vizsgát. A tantárgyversenyen jó eredményt elért diákok felvételt
nyerhetnek a BBTE-re, amennyiben megszerzik az érettségi oklevelet. A legjobb
eredményeket elérők az első év első félévében tanulmányi ösztöndíjat és igény esetén,
bentlakási szálláshelyet is kaphatnak.
A BBTE a következő tematikus tantárgyversenyeket szervezi a tanév folyamán:













Matematika és informatika szakok: Matematika-Informatika verseny Kolozsváron
2019. április 6-án, részletek: http://www.cs.ubbcluj.ro/bbte-matek-info-verseny/;
Fizika szak: Augustin Maior fizikaverseny három helyszínen (Kolozsvár,
Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy) 2019. április 13-án, részletek:
http://atom.ubbcluj.ro/mafi/page.php?menuId=30&parentId=14;
Kémia és vegyészmérnöki szakok: Candin Liteanu kémiaverseny Kolozsváron 2019.
március 30-án, http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/;
Biológia, ökológia és természetvédelem szakok: Apáthy István tantárgyverseny
Kolozsváron 2019. március 23-án, http://biogehu.com/felveteli/tantargyverseny/;
Környezettudomány szak: Marcian Bleahu környezettudományi projektíró verseny,
a
projektek
beküldése
2019.
június
24-ig
lehetséges.
Részletek:
http://enviro.ubbcluj.ro/concurs-marcian-bleahu-2/;
Filozófia szak: Filozófia esszéverseny, az esszék beadásának határideje 2019.
március 30. Részletek: http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/esszepalyazat;
Szociológia és antropológia szakok: Venczel József szociológia és antropológia
esszéverseny, az esszék beküldési határideje 2019. április folyamán, további részletek:
http://socasis.ubbcluj.ro/hu/venczel-jozsef-esszeverseny/;
Szociális munka szak: Önkéntesek versenye, jelentkezési határidő: 2019. április
folyamán,
további
részletek:
http://socasis.ubbcluj.ro/category/pentruliceeni/olimpiada-voluntarilor/;
Közgazdaság- és gazdálkodástudományok: XI. Középiskolások Üzleti Tanácsadó
Versenye (2019. március 22–24.) és az Oeconomicus Napocensis
közgazdaságtudományi verseny (2019. március 9. és 2019. április 13.). Részletek:
http://hu.econ.ubbcluj.ro/ és http://193.231.19.17/oeconomicus/;
Újságírás szak: Sajtóanyag létrehozása témájú pályázat, beküldési határidő 2019.
március 26. Részletek: https://bit.ly/2RIR9q7;
Valláspedagógia szak: Vallásolimpia V. és XII. osztályos tanulóknak Zilahon (2019.
április 22–24.). Részletek: https://rt.ubbcluj.ro/felveteli-2019/;
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Zenepedagógia szak: MuziCaravana-Zenekaraván – Zenei tehetségkutató verseny
(2019. április). Részletek: https://rt.ubbcluj.ro/felveteli-2019/.
Római Katolikus Teológia Kar: Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittanolimpia
Sepsiszentgyörgyön
(2019.
április
22–24.).
Részletek:
https://hittanolimpia.romkat.ro/.

A BBTE Matematika és Informatika Karának oktatói a 2018–2019-es egyetemi
tanévben ugyanakkor ingyenes felvételi felkészítőket is tartanak matematikából és
informatikából középiskolások számára. A jelentkezők felkészülhetnek a BBTE MatekInfó versenyére, illetve a 2019-as egyetemi felvételi vizsgára. A felkészítők naptára
elérhető a Matematika és Informatika Kar honlapján: https://bit.ly/2MmVo4R.
A Magyar Színházi Intézet is szervez felvételi felkészítőket, amelyekre a 2018–
2019-es tanulmányi év második félévében kerül sor. Részletek: https://bit.ly/2AUedrw.
A BBTE Magyar Tagozata által szervezett, felvételit helyettesítő
tantárgyversenyekről az https://admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/concursuri_admitere
honlapon lehet tájékozódni részletesebben.
A
felvételi
menetéről
az
egyetemi
felvételi
hivatalos
honlapján
https://admitere.ubbcluj.ro/hu/ lehet olvasni.
A BBTE Magyar Tagozatának hivatalos (központi) közösségi média felületei
rendszeresen frissülnek felvételivel kapcsolatos tartalmakkal. Facebook oldalunk:
www.facebook.com/bbtekolozsvar; Instagram oldalunk: www.instagram.com/bbtekolozsvar.

