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MIRE VAN SZÜKSÉGED AZ IRATKOZÁSHOZ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Személyi igazolvány 1 

Ha az idén végeztél és még nincs meg az okleveled, akkor 
az érettségi bizonylatra (adeverință de bacalaureat) lesz 
szükséged.  

Érettségi oklevél vagy bizonylat 2 

Nagyon fontos, hogy bármikor be tudj jelentkezni az e-
mail fiókodba, mert ezen keresztült történik a további 
kapcsolattartás.  

Valós, elérhető e-mail cím és telefonszám 3 

Születési bizonyítvány 6 

Kérd a háziorvosodtól, ő tudni fogja mit kell bele írjon, 
ha megmondod hogy egyetemi jelentkezéshez kell. 

Orvosi igazolás 7 

Ezt az iratot, az előiratkozási folyamat végén töltheted le és 
feltöltés előtt alá kell írnod. 

Aláírt jelentkezési lap (Anexa 1) 4 

A kitöltendő űrlapot alapképzés esetén IDE, mesteri 
estében pedig IDE kattintva tudod letölteni. Itt kell 
megjelölöd, hogy hová szeretnél iratkozni, arab számokkal 
jelölve az opcióidat. 

Kitöltött, aláírt iratkozási lap (Anexa 2) 5 

CSAK alapképzés esetében szükséges! Ezt az űrlapot 
IDE kattintva tudod letölteni. Ebben kell leírnod, hogy 
miért szeretnél jelentkezni a választott szakra. 
Segítségként elolvashatsz néhány ötletet ITT. 

Kitöltött és aláírt szándéknyilatokzat 8 

Amennyiben nem tudsz kártyával online fizetni, a 
postai vagy banki átutalásod bizonylatára lesz 
szüksége.  Az utalás adatai: 
BN Trezoreria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj 
Cod fiscal 4305849   Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX 
Admitere Facultatea de Geografie – jelölt neve 

Beiratkozási díj – 170 RON 
- feldolgozási díj: 50 RON 

Iratkozási díj befizetésének bizonylata 9 

A feltöltéshez a 
dokumentum PDF, JPG 

vagy PNG formátumú kell 
legyen, mérete legtöbb 

2MB lehet. 

 

CSAK mesteri esetében szükséges! Az ebben az évben 
alapképzést végzett hallgatók a titkárságokról 
igényelhetik a bizonylatokat. 

       Egyetmi végzettség és nyelvvizsga bizonylat 10 

https://www.facebook.com/BBTEGyergyoszentmiklosiTagozat/
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/fisalic2020.doc
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/fisamaster2020.doc
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/intHU.docx
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/modelHU.pdf


 Az iratkozási időszak alatt – szeptember 7 -10 – ne habozz segítséget kérni, ha szükséged van rá: 

         0266-364761 (9-13 óra között) 
         admifelv@gmail.com (9-18 óra között, max. 1 órán belül választ kapsz) 
          https://www.facebook.com/BBTEGyergyoszentmiklosiTagozat/ (9-18 óra között) 

 

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ IRATKOZÁS? 

Ebben az évben a teljes folyamat on-line (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) történik 2 
lépésben. Az előző oldalra összegyűjtöttük azokat az iratokat/adatokat amelyekre szükséged lesz 
egy sikeres iratkozáshoz. Az ott megtalálható számozást használjuk az alábbi útmutatóban. 

1. lépés – előiratkozás 
 személyi szám []  BEIRATKOZÁS 
 adatvédelmi nyilatkozatot elfogadása KATTINTÁS A BAL FELSŐ SAROK NÉGYZETÉBE 
 személyes adatokat 1[]  MENTÉS ÉS KITÖLTÉS FOLYTATÁSA 
 személyes adatokat 2 []+ elérhetőségek []  MENTÉS ÉS KITÖLTÉS FOLYTATÁSA 
 középiskola + érettségi adatok [] /már elvégzett egyetem esetében egyetemi adatok/ 
 MENTÉS ÉS KITÖLTÉS FOLYTATÁSA  

 szak kiválasztása, esetünkben  
o Facultatea UBB / Kar: Facultatea de Geografie 
o Forma de studii / Képzési forma: Licență vagy Master, helyzettől függően 
o Specializări disponibile / Felvételire meghirdetett szakok:  

 Alapképzés esetében 
 Geografia turismului (în limba maghiară la Gheorgheni) – Licență – cu 

frecvență – Maghiară – Gheorgheni – BUGET 
 Geografia turismului (în limba maghiară la Gheorgheni) – Licență – cu 

frecvență – Maghiară – Gheorgheni - TAXĂ 
 Geografia turismului (la Gheorgheni) – Licență – cu frecvență – Română 

– Gheorgheni – BUGET 
 Geografia turismului (la Gheorgheni) – Licență – cu frecvență – Română 

– Gheorgheni - TAXĂ 

 Mesteri esetében 
 Ecoturism și dezvoltare durabilă (în limba maghiară la Gheorgheni) – 

Masterat – cu frecvență – Maghiară – Gheorgheni – BUGET 
 Ecoturism și dezvoltare durabilă (în limba maghiară la Gheorgheni) – 

Masterat – cu frecvență – Maghiară – Gheorgheni - TAXĂ 

o minden kiválasztott szak esetében   SZAK HOZZÁADÁSA 
o FONTOS a sorrend (ebben a lépésben újra rendezhető, fent legyen az 

Ingyenes/Buget opció) és ez meg kell egyezzen az iratkozási lapban [] 
megjelölt sorrenddel.  

o  MENTÉS ÉS KITÖLTÉS FOLYTATÁSA 
 Beírt adatok áttekintése  ADATOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 Jelentkezési lap (Anexa 1) letöltése  LETÖLTÉS 

 
2. lépés – iratkozás (iratok feltöltése) 

 az előiratkozás során kapott felhasználónév (e-mail cím) és jelszóval (személyi szám) 
való bejelentkezés, majd a bal oldali menü alapján: 

 iratok feltöltése:  
o jelentkezési lap[] 
o iratkozási lap[] 
o érettségi diploma vagy igazolvány[]. Amennyiben rendelkezel érettségi 

oklevéllel, annak mindkét oldalát be kell szkennelni. Ebben az esetben az 
érettségi diploma mellé kiállított anyakönyvi kivonatot (Foaie matricolă) is 
mellékelni kell. 

o születési bizonyítvány[] 
o személyi igazolvány[] 
o orvosi igazolás[] 
o alapképzés esetében szándéknyilatkozat[] 
o mesteri esetében az egyetemi végzettséget igazoló oklevél vagy igazolás, 

illetve a nyelvvizsga []. Amennyiben rendelkezel érettségi oklevéllel, annak 
mindkét oldalát be kell szkennelni. Ebben az esetben az egyetemi diploma 
mellé kiállított anyakönyvi kivonatot (Foaie matricolă) is mellékelni kell. 

o iratkozási díj befizetésének bizonylata, CSAK abban az esetben, ha nem 
bankkártyával fizetsz iratkozáskor. [] 

https://www.facebook.com/BBTEGyergyoszentmiklosiTagozat/
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/


 Az iratkozási időszak alatt – szeptember 7 -10 – ne habozz segítséget kérni, ha szükséged van rá: 

         0266-364761 (9-13 óra között) 
         admifelv@gmail.com (9-18 óra között, max. 1 órán belül választ kapsz) 
          https://www.facebook.com/BBTEGyergyoszentmiklosiTagozat/ (9-18 óra között) 

 
 on-line fizetés – ez a lépés kihagyható, ha az előző lépésben feltöltötted a befizetési 

bizonylatot 
 az iratkozás állapota lekérdezhető a baloldalt megjelenő Beiratkozás állapota / Status 

înscriere opcióval. Itt a következő lehetőségeket láthatod: 

 Dosarul nu a fost verificat de Comisia de admitere (A felvételi bizottság 
nem dolgozta fel az iratcsomót) – a bizottság még nem ellenőrizte le a 
beküldött dokumentumokat. Figyelni kell az állapotváltozást. 

 Dosarul a fost verificat de Comisia de admitere (A felvételi bizottság 
ellenőrizte az iratcsomót) – az iratcsomó ellenőrzése folyamatban 
van.  Figyelni kell az állapotváltozást. 

 Dosarul a fost respins de Comisia de admitere (A felvételi bizottság 
visszautasította az iratcsomót) A bizottság az ellenőrzés során hibát talált, e-
mailben kapsz bővebb felvilágosítást ezzel kapcsolatban. Kapcsolatba kell 
lépni a bizottsággal az admit.geo@ubbcluj.ro címen vagy a 0264-431865 
telefonszámon. 

 Ați fost înscris! Verificați, vă rog, fișa de înscriere. Dacă aveți întrebări 
referitoare la aceasta, vă rog luați legătura cu comisia de admitere a 
facultății.  (A beiratkozás sikeres volt! Kérjük ellenőrizze a beiratkozási lapot. 
Amennyiben erre vonatkozó kérdései vannak, kérjük vegye fel a kapcsolatot a 
kar felvételi bizottsággával) Megjelennek a legfontosabb adataid és az 
előiratkozáskor megjelölt opciók. Ezeket le kell ellenőrizni, hogy 
egyezzenek meg a beiratkozáskor megadott adatokkal. Megjelenik a 
versenyvizsga igazolvány száma is. Ezzel a számmal fogod megtalálni 
magadat a felvételi eredmények listáján, 2020 szeptember 11.-én.  

 
 

A sikeres bejutás után el kell foglalni a megszerzett helyet. Ehhez fel kell majd tölteni az On-line 
Tanulmányi szerződést 2020 szeptember 11-14 közötti időszakban legkésőbb 15 óráig. Erről 
részletek később jelennek meg. A hely elfoglalásának része az eredeti iratokat tartalmazó 
iratcsomó (azokat a dokumentumokat amiket az előzőekben feltöltöttél), két példányban az 
eredeti Tanulmányi szerződés és két darab 3/4 cm-es fénykép fizikai leadása is. Ezeket az 
iratokat  a 2020 szeptember 21-25 közötti időszakban, 9-15 óra között lehet benyújtani a 
Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat titkárságára (természetesen amennyiben erre a 
tagozatra jutottál be). 
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