ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY
(BA, 3 éves alapképzés)
Helyek száma (tájékoztató jellegű):
•
•
•

24 - nappali - államilag támogatott, tandíjmenetes
36 - nappali - önköltséges (Tandíj: 2400 RON/év)
30 - távoktatás - önköltséges (Tandíj: 2400 RON/év); minden
távoktatásra iratkozó hallgató táblagépet kap

Felvételi kritériumok:
•
•

50% - az érettségi átlag
50% - nyelvi- és alapvető matematikai kompetenciákat mérő tesz eredménye
(matematika mintafeladatok)

Egyező átlag esetén: Ha a jelöltek pontszáma azonos, a rangsorolás a következő
szempontok alapján történik:
1. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga jegye, vagy a román nyelv és irodalom
érettségi vizsga jegye azon felvételizők esetén, akik román tannyelvű középiskolában
érettségiztek.
2. Abban az esetben, ha az 1-es pontban jelzett rangsorolási eredményeként is azonosak
az átlagok, az érettségi második tantárgyának írásbeli vizsgaeredménye a meghatározó.
Felvételi naptár
Beiratkozás: 2016. július 18-21.
Felvételi vizsga: 2016. július 22., 9:00 óra, Budvár utca 2 sz. A vizsgára hozzák
magukkal személyazonossági igazolványukat.
Eredményhirdetés: 2016. július 23.
Fellebbezések iktatása: 2016. július 23-24.
A fellebbezések megoldása: 2016. július 24.
Eredményhirdetés a fellebbezések után: 2016. július 25.
A helyek elfoglalása (tandíjmentes helyre az eredeti érettségi diploma leadásával,
fizetéses helyre a tandíj első részletének kifizetéséről szóló bizonylat leadásával); az
újraelosztási kérelmek leadása: 2016. július 26-27.
Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése és az új rangsorolás utáni helyek
elfoglalása: 2016. július 28-29.
A végső eredmények kifüggesztése: 2016. július 30.

Az anyanyelvi és matematikai kompetenciákat felmérő teszt felépítése:
1. Helyesírási gyakorlat (nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási és központozási hibák
javítása adott szövegben)
2. Szövegértési gyakorlat (nem irodalmi szövegrész tartalmának rögzítése, a
tartalomhoz kapcsolódó kérdésekre adott válaszok megfogalmazása).
3. Szövegalkotási gyakorlat (max. 30 soros szöveg alkotása adott témáról – pl. Saját
iskolai élmények, pályaválasztás indoklása, érdekes élettörténet stb).
4. Matematikai kompetenciákat mérő feladat (Feladatok alapvető matematikai
műveletek elvégzésével).
Ajánlott szakirodalom:
1. A magyar helyesírás szabályai, 2000, Budapest, Akadémiai Kiadó
2. Deme László–Fábián Pál–Tóth Etelka szerk. 1999: Magyar helyesírási szótár,
Budapest, Akadémiai. (és újabb kiadások)
3. Fercsik Erzsébet 1995: Helyesírási kalauz, Budapest, Korona.
4. Hernádi Sándor 1993: Észtekergető helyesírási játékok, Budapest, Tankönyvkiadó.
5. Hernádi Sándor 1994: A helyesírási készség fejlesztése, Szeged, Mozaik.
6. Laczkó Krisztina−Mártonfi Attila 2006: Helyesírás, Budapest, Osiris.
7. Nádasdy Ádám 2003: Ízlések és szabályok, Budapest, Magvető (95–112.)
8. Noll Katalin 2006: Helyesírás mindenkinek, Budapest, Mozaik.
9. Vass Antal 2003: Nem is nehéz a helyesírás. Szabályok, feladatok, megoldások,
Budapest, Athenaeum 2000.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
-Érettségi diploma(hitelesített másolat vagy eredeti diploma)
-anyakönyvi kivonat hitelesített másolata (foaia matricola)
-két színes igazolványkép
- a születési bizonyítvány egyszerű másolata és az eredeti, a helyszínen történő hitelesítés
céljából
- a személyi igazolvány egyszerű másolata
- egészségügyi bizonylat (a háziorvostól), melyből kitűnik, hogy a jelentkező nem
szenved a közösségre ártalmas krónikus betegségben
-bizonylat a beiratkozási díj kifizetéséről (a helyszínen nem lehet kifizetni, csak postán)
- második szakra történő iratkozás esetén a licensz diploma vagy az azt helyettesítő
oklevél egyszerű másolata, vagy hallgatói igazolás egyszerű másolata, amely az adott
egyetemi kar által kibocsátott, jelenlegi hallgatói státuszt igazolja
- mappa dosszié

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által kiírt szakokon, a törvényes
előírásoknak megfelelően, a felvételi vizsgára történő beiratkozás térítéses, díja:
200 RON.
A felvételi díjat postai úton a következő számlaszámra kell befizetni:
Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei – Extensia Odorheiu Secuiesc – linia de
studiu: Maghiară. Nr. cont RO 35TREZ 21620F330500 XXXX, deschis la Trezoreria
Cluj, Cod fiscal 4305849.
További információkért hívja az egyetem titkárságát, a 0266-212666 telefonszámon

