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FELVÉTELI 2018/2019 - ALAPKÉPZÉS
SZAKOK
ALAPKÉPZÉS
 Kereskedelem-, a Turizmus és Szolgáltatások Gazdaságtana szak
3 év, nappali, magyar tagozat
 Vállalatgazdaság szak
3 év, nappali és távoktatás, magyar tagozat

A végzős a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
által kibocsátott és nemzetközileg elismert
közgazdász oklevelet kap,
a szakirány megnevezésével.

BEISKOLÁZÁSI SZÁMOK
Helyek száma

ALAPKÉPZÉS
Szakok

Tandíjmentes

Tandíjas

Összesen

Kereskedelem-, a Turizmus és Szolgáltatások Gazdaságtana
(nappali, román tagozat)

13

37

50

Kereskedelem-, a Turizmus és Szolgáltatások Gazdaságtana
(nappali, magyar tagozat)

14

36

50

13

37

50

-

50

50

Vállalatgazdaság
(nappali, magyar tagozat)
Vállalatgazdaság
(távoktatás, magyar tagozat)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
egy levéldosszié
É R E T T S É G I OK L E V É L ( D I P L O M A )
lefűzhető fólia (folie indosariabilă)
- érettségi oklevél vagy vele egyenértékű a
érettségi oklevél (vagy vele egyenértékű igazolás), az eredeti
2018 - ben érettségizetteknek szükséges egy típus
törzskönyvi kivonat (foaie matricolă), az eredeti
igazolás, mely tükrözi a sikeres érettségi vizsga
születési bizonyítvány (eredeti)
eredményét; abban az esetben ha az első opció a
házassági bizonyítvány (eredeti)
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
személyi igazolvány (fénymásolat)
(esetleg az egyetlen), a 2018-ban érettségizett,
családorvosi igazolás
sikeresen bejutott felvételizőknek kötelező
3 db. fénykép (3x4-es méret), színes, matt
2018. július 31-ig benyújtaniuk az eredeti érettségi
a beiratkozási díj (150 lej) fizetésének kötelezettsége
oklevelet a Tanszék titkárságán.
alóli felmentést igazoló iratok (tanügyben dolgozók, szülők)
 motivációs esszé (bővebben a 3. oldalon)
(az esszé a felvételiző által kidolgozott, aláírt, dátummal ellátott kell legyen; a modell letölthető az alábbi weboldalról:
http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/hu/admitere/admitere.php)
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FELVÉTELI DÍJAK. TANDÍJAK
Felvételi díj (200 lej) =

Pénzügyi azonosító (Cod Fiscal) - 4305849
IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX
BN TREZORERIA CLUJ

Iratkezelési díj (50 lej) + Beiratkozási díj (150 lej)

Befizetési lehetőségek:
- postautalvánnyal (az iratkozó neve jelenik meg a kifizetésen) az alábbi számlaszámra: IBAN - RO35TREZ21620F330500XXXX,
“Universitatea Babeş-Bolyai - Trezoreria Cluj” (a következő megjelöléssel “Taxa de procesare şi/sau admitere Facultatea de Ştiinţe
Economice, Departamentul Administrarea Afacerilor Sf. Gheorghe”)
- a tandíj (2.900 lej) kifizetése 4 részletben történik, az első részletet (az éves tandíj legkevesebb 25%-át, 725 lej) a hely
elfogadásáig (visszaigazolás) kell kifizetni
A FELVÉTELI ÜTEMTERVE
Felvételi időszak
2018. július

Felvételi időszak tevékenységei

2018. július 11-13.,
július 16-17.

A jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén

2018. július 17.

A jelentkezők névsorának kifüggesztése

2018. július 18.

Észrevételek gyűjtése (hibák, tévedések stb.)

2018. július 18.

A bejutott/ kiesett jelentkezők eredményeinek kifüggesztése

2018. július 19.

Az adatok feldolgozása, eredményhirdetés

2018. július 20,23-24. A helyek elfogadásának visszaigazolása
2018. július 24.

A visszaigazolás után üresen maradt helyek újraosztása és az eredmények kifüggesztése

2018. július 25-26.

Az elfoglalt helyek visszaigazolása az újraosztás után

2018. július 27.

A felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

Felvételi időszak
2018. szeptember

Felvételi időszak tevékenységei

2018. szeptember 10-12.

A jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén

2018. szeptember 12.

A beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése

2018. szeptember 13.

Észrevételek begyűjtése és rögzítése (hibák, kihagyások)

2018. szeptember 13.

Az adatok feldolgozása, eredményhirdetés

2018. szeptember 14,17-18. A helyek elfogadásának visszaigazolása
2018. szeptember 20.

Végleges eredmények kihirdetése a felvételi időszak végén
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NUMELE:
CSALÁDNÉV:
INIȚIALA TATĂLUI:
APA
KERESZTNEVÉNEK
KEZDŐBETŰJE:
PRENUMELE:
KERESZTNÉV:

CNP:
SZEMÉLYI SZÁM:
DATA:
DÁTUM:

SEMNĂTURA
CANDIDATULUI:
ALÁÍRÁS:

FELVÉTELI ESSZÉ 2018
BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
KOLOZSVÁR
(üres sor, 12pt)
(üres sor, 12pt)
Mi a közgazdász szerepe a társadalomban?
(üres sor, 12pt)

Az esszé első részének szövege....
Az esszé első részének szövege....
(üres sor, 12pt)
(üres sor, 12pt)

Miért választottam a kolozsvári Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kart?
(üres sor, 12pt)

Az esszé második részének szövege....
Az esszé második részének szövege....
(üres sor, 12pt)
(üres sor, 12pt)

Miért illik hozzám a közgazdász szakma?
(üres sor, 12pt)

Az esszé harmadik részének szövege....
Az esszé harmadik részének szövege....
(üres sor, 12pt)
(üres sor, 12pt)

Irodalomjegyzék
(üres sor, 12pt)

A felhasznált forrásokat az irodalomjegyzékben az első szerző nevének ABC-sorrendjében kell feltüntetni. Az esszé szövege
legtöbb két oldalas lehet, az irodalomjegyzék pedig ezen felül legtöbb egy oldal. Az alábbiakban az irodalomjegyzék
formázási követelményeire vonatkozóan láthatók példák.
Kaplan R.S. (2010), Organization’s objectives, online elérés: www.papersonline.com, letöltve a 2018.06.15. dátumon
(12pt)
Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), How strategy maps frame an organization’s objectives, Journal of Accounting Research,
Vol. 20, No. 2, p. 40-45
(12pt)
Pete I., Cardoş I. R. (2011), Pénzügyi számvitel – Munkafüzet. Felújított kiadás, Alma Mater kiadó, Kolozsvár
(12pt)
* * * A számviteli szabályozásra vonatkozó 1802/2014-es KPMR (Közpénzügy-minisztériumi rendelet) és utólagos
módosításai (OMFP nr. 1802/2014)
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