FELVÉTELI SZABÁLYZAT
A 2019-2020-AS TANULMÁNYI ÉVRE
MESTERKÉPZÉS
1. Bevezetés
A jelen szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 2019/2020-as
tanulmányi évre vonatkozó felvételi szabályzatának előírásaihoz igazodik (2205/2019.01.25.
szenátusi határozat).
Naprakész tájékoztatás a felvételivel kapcsolatban a kar székhelyén, telefonon, a kar honlapján
- http://www.csik.sapientia.ro - vagy e-mailben kapható.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara a 2019-2020-as tanévre a
következő mesterképzésekre hirdet felvételit:






Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy;
Fenntartható biotechnológiák;
Fordító-tolmács;
Kommunikáció és közkapcsolatok.
Vezetés és szervezés;

2. Jelentkezhetnek
azok, akik érettségi diplomával, valamint a 84/1995 törvény szerint szerzett egyetemi szintű
(studii universitare de lungă durată) vagy azzal egyenértékű diplomával, illetve a 288/2004
törvény alapján szerzett licensz diplomával (diplomă de licenţă), vagy azzal egyenértékű
diplomával, valamint érettségi vagy azzal egyenértékű diplomával rendelkező személyek.
A felvételire jelentkező EU állampolgárok tanulmányainak elismerésére az Oktatási
Minisztérium illetékes igazgatósága hivatott, ahol kiállítják a bizonylatot. Az EMTE csak a
felvételire való beiratkozás időszakában hivatalosan elismert oklevéllel rendelkezők (Atestat
de echivalare a diplomei de bacalaureat/licenţă) vagy a hivatalos elismertetési eljárást
bizonyítottan elindított személyek jelentkezését fogadja el.
3. A felvételi vizsga menete
A felvételi vizsga megszervezéséért és lebonyolításáért a Vezetőtanács által kinevezett Kari
Felvételi Bizottság felel. A Kari Felvételi Bizottság munkáját felvételi titkárság segíti. A Kari
Felvételi Bizottság kérésére az egyes tanulmányi programok megszervezéséért felelős
tanszékek szakértői csoportokat nevesítenek a felvételi vizsgák lebonyolítására. Ezek
tevékenységéért a Kari Felvételi Bizottság felel. A Kari Felvételi Bizottság összetétele a
következő:
Elnök: dr. Lázár Ede, dékán
Tagok: dr. György Éva, dr. Miklóssy Ildikó, dr. Kassay János, dr. Pál László, dr. Pap
Levente, dr. Bálint Gyöngyvér
Titkár: Tamás Zsuzsánna
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4. A felvételi vizsga szakaszai
4.1. Nyári vizsgaidőszak




















4.2. Nyári vizsgaidőszak
Beiratkozás a Csíkszeredai Kar székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 1 sz.): 2019.
július 15.-24. közötti időszakban, hétköznap 9-15 óra között, szombaton 9-13 óra között
Az írásbeli felvételi vizsga időpontja a Fordító-tolmács szakon: 2019. július 25., 15.00
óra.
Az írásbeli felvételi vizsga időpontja a Fenntartható biotechnológiák szakon: 2019.
július 25., 15.00 óra.
A személyes meghallgatás időpontja Vezetés és szervezés és Alkalmazott
közgazdaságtan és pénzügy szakok esetében: 2019. július 25., 15.00 órától, előzetesen
kifüggesztett ütemezés alapján.
A személyes meghallgatás időpontja a Fordító-tolmács szak esetében: 2019. július 26.,
8.00 órától.
Az eredmények kifüggesztése: 2019. július 26.
Fellebbezések benyújtása: 2019. július 29., 9.00 óráig.
Eredményhirdetés a fellebbezések megoldása után: 2019. július 29., 12.00 óráig.
Az eredményesen felvételizettek beiratkozása: 2019. július 29. – augusztus 2. közötti
időszakban, naponta 9-15 óra között.
4.3. Őszi vizsgaidőszak (amennyiben a 2019. júliusi vizsgaidőszakban maradtak
betöltetlen helyek)
Beiratkozás a Csíkszeredai Kar székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 1 sz.): 2019.
szeptember 4-10. közötti időszakban, hétköznap 9-15 óra között, szombaton 9-13 óra
között, kivétel a Fordító-tolmács mesterképzést ahol a jelentkezés lezárul szeptember
9-én.
Az írásbeli felvételi vizsga időpontja Fordító-tolmács szakon 2019. szeptember 10.,
9.00 óra.
Az írásbeli felvételi vizsga időpontja Fenntartható biotechnológiák szakon 2019.
szeptember 11., 9.00 óra.
A személyes meghallgatás időpontja (Vezetés és szervezés, Alkalmazott
közgazdaságtan és pénzügy és Fordító-tolmács szakok esetében): 2019. szeptember 11.,
9.00 órától, előzetesen kifüggesztett ütemezés alapján.
Az eredmények kifüggesztése: 2019. szeptember 11.
Fellebbezések benyújtása: 2019. szeptember 12., 14.00 óráig
Eredményhirdetés a fellebbezések megoldása után: 2019. szeptember 12., 16.00 óráig.
Az eredményesen felvételizettek beiratkozása: 2019. szeptember 12-13. közötti
időszakban, naponta 9-15 óra között.
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5. A felvételi vizsga:
Mesterszak

Vezetés és szervezés

Alkalmazott
közgazdaságtan
és pénzügy

Kritériumok

Megjegyezés / Bejutási kedvezmények

A Vezetés és szervezés mesteri szakra
azok jelentkezhetnek akik:
1. szakmai és
• gazdaságtudományi területen
motivációs
alapszakot végeztek;
beszélgetés: max.
• más tudományterületen végeztek
50 pont;
alapszakot, viszont a meghatározott
2. az
feltételek szerint, min. 60 kredit értékű
alapképzésben
gazdasági vonatkozású tárgyat tudnak
szerzett oklevél
igazolni a korábbi felsőfokú
minősítése – max.
képzéseikből.
50 pont

Az Alkalmazott közgazdaságtan és
pénzügy mesteri szakra azok
jelentkezhetnek akik:
1. szakmai és
• gazdaságtudományi területen
motivációs
beszélgetés: max. alapszakot végeztek;
• más tudományterületen végeztek
50 pont;
alapszakot, viszont a meghatározott
2. az
feltételek szerint, min. 30 kredit értékű
alapképzésben
gazdasági vonatkozású tárgyat tudnak
szerzett oklevél
minősítése – max. igazolni a korábbi felsőfokú
képzéseikből.
50 pont
A felvételi során összegyűjthető
maximum pontszám: 100 pont.
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Fordító-tolmács

Fenntartható
biotechnológiák

Kommunikáció és
közkapcsolatok

A mesteri szakra beiratkozhatnak:
– magyar–angol / angol–magyar /
román–angol / angol–román bölcsész
1.
alapszakot végzettek;
pályaalkalmassági
– angol, román, magyar nyelvű fordító–
interjú és szóbeli
tolmács alapszakot végzettek;
tolmácsolás
– bármilyen alapképzést végzettek, ha
román és angol
rendelkeznek felsőfokú (legalább C1
nyelvből magyar
típusú) nyelvvizsgabizonyítvánnyal a B
nyelvre – 50%
nyelvből (angol), valamint középfokú
(átmenő jegy: 5(legalább B2 típusú)
ös);
nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy ezzel
2. írásbeli fordítás
egyenértékű érettségi oklevéllel a C
román és angol
nyelvből (román/angol);
nyelvből magyar
– a külföldön érettségizett pályázóknak
nyelvre – 50%
megfelelő nyelvvizsgabizonyítvánnyal
(átmenő jegy: 5kell rendelkezniük.
ös).
A beiratkozáshoz a személyes iratokon
és a tanulmányokat igazoló okleveleken
kívül CV is szükséges.
írásbeli vizsga
(előre közölt
tematikából):
100%
államvizsga átlag:
100%

További rendelkezések a felvételi vizsgával kapcsolatosan:
 A helyek betöltése a felvételi átlag csökkenő sorrendje szerinti besorolás alapján
történik, maximálisan elérhető jegy: 10.
 A felvételi szóbeli szakasza felvételizőnként maximum 20 perc;
 Az írásbeli vizsga maximális időtartama 3 óra;
 Abban az esetben, ha több jelentkező ugyanazon átlaggal az utolsó bejutó helyen van,
vagy az utolsó tandíjmentes helyet foglalja el, azon jelentkező nyer felvételt vagy
tandíjmentes helyet, alapszak esetében, akinek nagyobb az alapszakon elért tanulmányi
átlaga.

6. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges iratok
a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor töltendő ki;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és fénymásolata;
c) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint
szerzett, legalább licensz szintű diploma1 vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési
Főiskolai képzés (studii universitare de scurtă durată) nyomán szerzett oklevél (diplomă de absolvire) vagy
azzal egyenértékű oklevél tulajdonosai nem jelentkezhetnek mesterképzésre.
1
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bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetije és másolata
a más egyetemen is képzésben lévő jelentkezők esetében;
d) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredeti
példánya, illetve másolata, más egyetemről származó jelentkezők esetében;
e) nyelvi kompetencia bizonylat2;
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) 2 db. 3 x 4-es fénykép;
h) születési bizonyítvány eredetije és másolata;
i) személyi igazolvány fénymásolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat vagy a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli
felmentést igazoló iratok;
k) irattartó.

Esetenként még szükségesek a következők:
a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és másolata;

8. A helyek betöltése
A tandíjmentes és a tandíjas helyek betöltése a felvételi eredmények szerinti rangsorolás
alapján történik. A sikeresen felvételizőknek a kar által meghatározott időpontig be kell
iratkozniuk a választott szakra és meg kell kötniük a beiskolázási szerződést. A beiratkozást
elmulasztó jelöltek helyét az adott dátum után üresnek tekintik.
9. Beiratkozási díj és tandíj (költségtérítés)
A beiratkozási díj: 50 RON.
Mentesülnek a beiratkozási díj befizetése alól azon jelentkezők, akik esetében fennáll
valamelyik az alábbi helyzetek közül:
 Karunk által szervezett tanulmányi versenyek valamelyikén I. – III. helyezést érte el;
 25. életévüket be nem töltött árvák vagy félárvák;
 Akik gyermekotthonban nevelkedtek;
 Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve
nyugdíjas szülőket is);
 Oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet;
 Az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei;
 A Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei.
Tandíj – a Karunkon működő mesterszakok éves tandíja a következő:
 Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy – 3.000 RON;
 Fenntartható biotechnológiák – 500 €;
 Fordító-tolmács – 500 €;
 Kommunikáció és közkapcsolatok – 250€.
 Vezetés és szervezés – 3.000 RON;

Az euróban meghatározott tandíj kifizetése is lejben történik, a tanév elején rögzített árfolyam
szerint.
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A LinguaSap Központ által megállapított követelmények szerint.
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10. Általános és záró rendelkezések
Fellebbezést csak írásbeli vizsgaeredménnyel kapcsolatban lehet benyújtani.
A fellebbezéseket az egyetem titkárságán lehet benyújtani az eredményhirdetést
követően a szabályzatban megjelölt időpontig. A fellebbezések elfogadása vagy elutasítása
az EMTE kizárólagos joga.
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