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SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM – CSÍKSZEREDAI KAR 

FELVÉTELI SZABÁLYZATA 

A 2022-2023-AS TANULMÁNYI ÉVRE  

     ALAPKÉPZÉS 

 

 

1. Bevezetés 

 

A jelen szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 2022/202-as 

tanulmányi évre vonatkozó felvételi szabályzatának előírásaihoz igazodik (2610/2022.02.25 
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 2022-2023-as tanévre a 

következő képzési ágakra / tanulmányi programokra hirdet felvételit:  

 

– Biotechnológiák: Génsebészet; 

– Élelmiszeripari mérnök: Élelmiszeripari mérnök; 

– Környezetmérnöki: Környezetmérnöki informatika;1 

– Kommunikációtudományok: Kommunikáció és PR; 

– Mérnökmenedzser a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben: Közélelmezési és 

agroturisztikai mérnök-menedzser; 

– Nyelv és irodalom: Román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom, Világ- és 

összehasonlító irodalom - angol nyelv és irodalom; 

– Könyvelés: Könyvelés és gazdálkodási informatika;  

– Közgazdaság: Általános közgazdaság, Agrár- és élelmiszeripari gazdaság;  

– Marketing: Marketing;  

– Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika: Gazdasági informatika; 

– Testnevelés és sport: Sport és edzéstudomány (Sepsiszentgyörgy)2; 

– Szociológia: Szociológia, Humánerőforrás. 

  

2. Jelentkezhetnek 

 

a) azok, akik érettségi diplomával (vagy azzal egyenértékű oklevéllel) rendelkeznek, 

függetlenül az oklevél megszerzésének évétől;  

b) azok, akik érettségi diplomával és egyetemi (diplomă de licenţă/diplomă de inginer vagy 

azzal egyenértékű) oklevéllel rendelkeznek, és egy második szakot is szeretnének végezni. 

A felvételire jelentkező EU állampolgárok tanulmányainak elismerésére az Oktatási 

Minisztérium illetékes igazgatósága hivatott, ahol kiállítják a bizonylatot. Intézményünk 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.  

A külföldön érettségizett jelentkezők esetében az ott elért eredményeket a kari felvételi 

bizottság számítja át, a romániai Oktatási Minisztérium által elismert tanulmányok alapján. 

 

                                              
1 A szak az ideiglenes működési engedély elnyerése esetén indul. 
2 A szak az ideiglenes működési engedély elnyerése esetén indul. 

http://www.csik.sapientia.ro/
http://www.csik.sapientia.ro/ghkar/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=175#human
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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 

 

4. A felvételi vizsga szakaszai 

4.1. Nyári vizsgaidőszak 

 Beiratkozás online történik: 2022. június 24. (8:00) – július 19. (15:00) közötti 

időszakban. 

 A személyes meghallgatás időpontja - Élelmiszeripari mérnök, Román nyelv és 

irodalom – angol nyelv és irodalom, Világ- és összehasonlító irodalom - angol nyelv és 

irodalom, Sport és edzéstudomány (Sepsiszentgyörgy) szakok esetében: 2022. július 

21., 10.00 órától, előzetesen kifüggesztett ütemezés alapján. 

 Az eredmények kifüggesztése: 2022. július 22. 

 Az eredményesen felvételizettek beiratkozása: 2022. július 25-27. közötti időszakban 

történik. 

 

4.2. Őszi vizsgaidőszak (amennyiben a 2022. júliusi vizsgaidőszakban maradtak 

betöltetlen helyek) 

Beiratkozás online történik: 2022. szeptember 1. (8:00) -6. (16:00) közötti időszakban. 

 A személyes meghallgatás időpontja - Élelmiszeripari mérnök, Román nyelv és 

irodalom – angol nyelv és irodalom, Világ- és összehasonlító irodalom - angol nyelv és 

irodalom, Sport és edzéstudomány (Sepsiszentgyörgy) szakok esetében: 2022. 

szeptember 7., 9.00 órától, előzetesen kifüggesztett ütemezés alapján. 

 Az eredmények kifüggesztése: 2022. szeptember 7. 

 Az eredményesen felvételizettek beiratkozása: 2022. szeptember 8-9. közötti 

időszakban, naponta 9-15 óra között. 
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5. A felvételi vizsga: 
 

 

 

 

Képzési ág Alapszak Kritériumok Megjegyezés / Bejutási 

kedvezmények 

Könyvelés 

Könyvelés és 

gazdálkodási 

informatika  

Érettségi átlag – 100% 

Azok a jelentkezők akik a következő 

diákversenyek valamelyikén 

eredményesen szerepeltek, 10-es jeggyel 

kerülnek besorolásra a kiválasztott 

gazdasági szak tandíjmentes helyére:  

- A Sapientia EMTE 

Csíkszeredai Kara által 

középiskolásoknak szervezett, 

gazdasági, műszaki és 

társadalomtudományi 

tematikájú versenyek: CSI, 

Laborkukac, Pénzidomár, 

SapiTour, Venczel József 

Társadalomtudomány 

Vetélkedő I, II és III 

helyezettjei, valamint akik 

minimum 50 pontot 

összegyűjtöttek a Saπ 

Tehetségnapon; 

- megyei tantárgyverseny 

(olimpiász) I., II., III. 

helyezettejei; 

- Societas Humana és Multimédia 

Verseny – Bolyai Farkas 

Líceum főszervezésében - I., II., 

III. helyezettjei;  

- a TUDEK társadalomtudomány 

szekciók I., II., III. helyezettjei; 

- a TUDOK társadalomtudomány 

szekciók I., II., III. helyezettjei; 

- Zrínyi Ilona / Gordiusz 

Matematikaverseny megyei, 

illetve országos szakaszának I., 

II., III. helyezettjei. 

Plusz pontokat kaphatnak azok a 

gazdasági szakokra felvételizők, akik: 

a. akkreditált nyelviskola által 

kiállított nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal rendelkeznek 

(alapfokú nyelvismeretet 

igazoló bizonyítvány – 0,10 

pont, középfokú nyelvismeretet 

igazoló bizonyítvány – 0,30 

pont, felsőfokú nyelvismeretet 

igazoló bizonyítvány – 0,50 

pont)   

b. ECDL vizsgával  rendelkeznek 

(Start csomag – 0,30 pont, 

normál ECDL – 0,50 pont). 

 Megjegyzés: az a. és b. pontnál az 

érettségi diploma mellékleteként 

kiállított oklevelek nem kapnak plusz 

pontokat.  

Közgazdaság 

Általános 

közgazdaság 

Agrár-és 

élelmiszeripari 

gazdaság 

Marketing Marketing  

Kibernetika, 

statisztika és  

gazdasági 

informatika 

Gazdasági 

informatika 
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Nyelv és irodalom 

Román nyelv és 

irodalom –  

Angol nyelv és 

irodalom 

1. MAGYAR, ROMÁN és 

ANGOL NYELVŰ 

pályaalkalmassági interjú – 

50%. 

2. Érettségi átlag – 50%. 

Az interjú 10-es jeggyel kiváltható:  

– ECL, Cambridge, Oxford FC, TOEFL, 

Pitman, International House vagy más, 

érettségi nyelvvizsgával egyenlő 

bizonyítvánnyal, államilag elismert 

magyar nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

vagy romániai akkreditált egyetemek 

(pl. a Sapientia EMTE LinguaSap vagy 

a BBTE Alpha, Lingua 

nyelvvizsgaközpontjai) által kibocsátott 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal (min. B2 

szint); 

- a Karunk által szervezett "Gúzsba kötve 

táncolni" elnevezésű fordítói versenyen  

elért I., II. vagy III. helyezéssel. 

Világ- és 

összehasonlító 

irodalom -  

Angol nyelv és 

irodalom 

1. MAGYAR és ANGOL 

NYELVŰ pályaalkalmassági 

interjú – 50%. 

2. Érettségi átlag – 50%. 

Kommunikáció- 

tudományok 

Kommunikáció és 

PR 

Érettségi átlag – 100% 

Azok a jelentkezők akik a következő 

diákversenyek valemelyikén eredményesen 

szerepletek, 10-es jeggyel kerülnek 

bosorolásra a szak tandíjmentes helyére:  

- A Sapientia EMTE Csíkszeredai 

Kara által középiskolásoknak 

szervezett, gazdasági, műszaki és 

társadalomtudományi tematikájú 

versenyek: CSI, Laborkukac, 

Pénzidomár, SapiTour, Venczel 

József Társadalomtudomány 

Vetélkedő I, II és III helyezettjei, 

valamint akik minimum 50 pontot 

összegyűjtöttek a Saπ 

Tehetségnapon; 
- Társadalomtudományi 

olimpiászok: lélektan, logika, 

szociológia, közgazdaságtan, 

filozófia; 

- Nyelv és irodalom olimpiászok: 

magyar, román, angol; 

- Innovative Minds (nemzetközi 

kreativitásverseny), Tinerii dezbat 

(országos vitaverseny). 

- TUDEK (Tudományos Diákkörök 

Erdélyi Konferenciája) I, II és III 

helyezettjei, különdíjasai;  

- TUDOK I, II és III helyezettjei, 

különdíjasai. 

Szociológia 

Szociológia   

Humánerőforrás 
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Biotechnológiák Génsebészet Érettségi átlag – 100% 

Azok a jelentkezők akik a következő 

tanulmányi versenyek valamelyikén 

eredményesen szerepeltek, 10-es jeggyel 

kerülnek besorolásra a szak tandíjmentes 

helyeire:  

- A Sapientia EMTE Csíkszeredai 

Kara által középiskolásoknak 

szervezett, gazdasági, műszaki és 

társadalomtudományi tematikájú 

versenyek: CSI, Laborkukac, 

Pénzidomár, SapiTour, Venczel 

József Társadalomtudomány 

Vetélkedő I, II és III helyezettjei, 

valamint akik minimum 50 pontot 

összegyűjtöttek a Saπ 

Tehetségnapon; 

- Interdiszciplináris és transz-

diszciplináris olimpiász (IX. - XII. 

osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos 

szakasz részvétel; 

- Tantárgyolimpiász, (IX. - XII. 

osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos 

szakasz részvétel; 

- Gordiusz matematika tesztverseny, 

(IX. - XII. osztály) megyei szakasz I, 

II és III helyezettje, valamint az 

országos szakasz részvétel; 

- Zrínyi Ilona matematika verseny (IX. 

- XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

- A Kenguru matematika- verseny, 

(IX. - XII. osztály) megyei szakasz I, 

II és III helyezettje, valamint az 

országos szakasz részvétel; 

- Tudek/Tudok (IX. - XII. osztály) 

erdélyi szakasz I, II és III helyezettje, 

valamint az nemzetközi szakasz 

részvétel; 

- Bolyai Farkas Tantárgyverseny (IX. 

- XII. osztály) I, II és III helyezettje 

(Nyárádi Erazmus Gyula biológia 

vetélkedő, Fabinyi Rudolf kémia 

vetélkedő és Bolyai Farkas fizika 

vetélkedő, Kalkulusz Országos 

Informatika Tantárgyverseny); 

- Csűrös István biológia vetélkedő 

(IX. - XII. osztály) I, II és III 

helyezettje; 

- Hevesy-Irinyi kémia verseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

Nemes Tihamér informatika verseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje 
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Mérnökmenedzser 

a mezőgazdaságban 

és 

vidékfejlesztésben 

Közélelmezési és 

agroturisztikai 

mérnök-menedzser 

Érettségi átlag – 100% 

Azok a jelentkezők akik a következő 

tanulmányi versenyek valamelyikén 

eredményesen szerepeltek, 10-es jeggyel 

kerülnek besorolásra a szak tandíjmentes 

helyeire:  

- A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által 

középiskolásoknak szervezett, gazdasági, 

műszaki és társadalomtudományi 

tematikájú versenyek: CSI, Laborkukac, 

Pénzidomár, SapiTour, Venczel József 

Társadalomtudomány Vetélkedő I, II és III 

helyezettjei, valamint akik minimum 50 

pontot összegyűjtöttek a Saπ 

Tehetségnapon; 

- Interdiszciplináris és transz-diszciplináris 

olimpiász (IX. - XII. osztály) megyei 

szakasz I, II és III helyezettje, valamint az 

országos szakasz részvétel; 

- Tantárgyolimpiász, (IX. - XII. osztály) 

megyei szakasz I, II és III helyezettje, 

valamint az országos szakasz részvétel; 

- Gordiusz matematika tesztverseny, (IX. - 

XII. osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos szakasz 

részvétel; 

- Zrínyi Ilona matematika verseny (IX. - XII. 

osztály) I, II és III helyezettje; 

- A Kenguru matematika- verseny, (IX. - XII. 

osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos szakasz 

részvétel; 

- Tudek/Tudok (IX. - XII. osztály) erdélyi 

szakasz I, II és III helyezettje, valamint az 

nemzetközi szakasz részvétel; 

- Bolyai Farkas Tantárgyverseny (IX. - XII. 

osztály) I, II és III helyezettje (Nyárádi 

Erazmus Gyula biológia vetélkedő, Fabinyi 

Rudolf kémia vetélkedő és Bolyai Farkas 

fizika vetélkedő, Kalkulusz Országos 

Informatika Tantárgyverseny); 

- Csűrös István biológia vetélkedő (IX. - XII. 

osztály) I, II és III helyezettje; 

- Hevesy-Irinyi kémia verseny (IX. - XII. 

osztály) I, II és III helyezettje; 

- Nemes Tihamér informatika verseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje 

- Societas Humana és Multimédia Verseny – 

Bolyai Farkas Líceum főszervezésében - I., 

II., III. helyezettjei. 
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Környezetmérnöki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetmérnöki 

informatika* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* a szak az ideiglenes 

működési engedély 

elnyerése esetén indul 

Érettségi átlag – 100% 

Azok a jelentkezők akik a következő 

tanulmányi versenyek valamelyikén 

eredményesen szerepeltek, 10-es jeggyel 

kerülnek besorolásra a szak tandíjmentes 

helyeire:  

- A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara 

által középiskolásoknak szervezett, gazdasági, 

műszaki és társadalomtudományi tematikájú 

versenyek: CSI, Laborkukac, Pénzidomár, 

SapiTour, Venczel József 

Társadalomtudomány Vetélkedő I, II és III 

helyezettjei, valamint akik minimum 50 pontot 

összegyűjtöttek a Saπ Tehetségnapon; 

- Interdiszciplináris és transz-

diszciplináris olimpiász (IX. - XII. osztály) 

megyei szakasz I, II és III helyezettje, valamint 

az országos szakasz részvétel; 

- Tantárgyolimpiász, (IX. - XII. 

osztály) megyei szakasz I, II és III helyezettje, 

valamint az országos szakasz részvétel; 

- Gordiusz matematika tesztverseny, 

(IX. - XII. osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos szakasz 

részvétel; 

- Zrínyi Ilona matematika verseny (IX. 

- XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

- A Kenguru matematika- verseny, (IX. 

- XII. osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos szakasz 

részvétel; 

- Tudek/Tudok (IX. - XII. osztály) 

erdélyi szakasz I, II és III helyezettje, valamint 

az nemzetközi szakasz részvétel; 

- Bolyai Farkas Tantárgyverseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje (Nyárádi 

Erazmus Gyula biológia vetélkedő, Fabinyi 

Rudolf kémia vetélkedő és Bolyai Farkas 

fizika vetélkedő, Kalkulusz Országos 

Informatika Tantárgyverseny); 

- Csűrös István biológia vetélkedő (IX. 

- XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

- Hevesy-Irinyi kémia verseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

Nemes Tihamér informatika verseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje 

Élelmiszeripari 

mérnök 

Élelmiszeripari 

mérnök 

1. szóbeli szakasz: 

motivációs beszélgetés, 

kizáró jellegű 

2. dossziévizsga: 100%-

ban az érettségi vizsga 

eredményéből áll 

Azok a jelentkezők akik a következő 

diákversenyek valemelyikén eredményesen 

szerepletek, 10-es jeggyel kerülnek 

bosorolásra a szak tandíjmentes helyére:  

 A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara által 

középiskolásoknak szervezett, gazdasági, 

műszaki és társadalomtudományi tematikájú 

versenyek: CSI, Laborkukac, Pénzidomár, 

SapiTour, Venczel József 

Társadalomtudomány Vetélkedő I, II és III 

helyezettjei, valamint akik minimum 50 

pontot összegyűjtöttek a Saπ Tehetségnapon; 

- Tantárgyolimpiász, (IX. - XII. osztály) 

megyei szakasz I, II és III helyezettje, 

valamint az országos szakasz részvétel; 
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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; 

 Karunk nem tart fenn külön helyeket másoddiploma megszerzésének céljával 

jelentkezők számára; 

 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 olyan érettségi tárgyakból 

elért jegye, amely közelebb áll az adott szak szakterületéhez. 

 

 

- Gordiusz matematika tesztverseny, (IX. - 

XII. osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos szakasz 

részvétel; 

- A Kenguru matematika- verseny, (IX. - 

XII. osztály) megyei szakasz I, II és III 

helyezettje, valamint az országos szakasz 

részvétel; 

- Interdiszciplináris és transz diszciplináris 

olimpiász (IX. - XII. osztály) megyei 

szakasz I, II és III helyezettje, valamint az 

országos szakasz részvétel; 

- Tudek / Tudok (IX. - XII. osztály) erdélyi 

szakasz I, II és III helyezettje, valamint az 

nemzetközi szakasz részvétel; 

- Bolyai Farkas Tantárgyverseny (IX. - XII. 

osztály) I, II és III helyezettje (Nyárádi 

Erazmus Gyula biológia vetélkedő, 

Fabinyi Rudolf kémia vetélkedő és Bolyai 

Farkas fizika vetélkedő, Kalkulusz 

Országos Informatika Tantárgyverseny, 

Societas Humana Társadalomtudományok 

Versenye); 

- Csűrös István biológia vetélkedő (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

- Hevesy-Irinyi kémia verseny (IX. - XII. 

osztály) I, II és III helyezettje; 

- Zrínyi Ilona matematika verseny (IX. - 

XII. osztály) I, II és III helyezettje; 

- Nemes Tihamér informatika verseny (IX. 

- XII. osztály) I, II és III helyezettje. 

Testnevelés és sport  

 

 

 

 

 

Sport és 

edzéstudomány* 

(Sepsiszentgyörgy)  

 

 

 
*a szak az ideiglenes 

működési engedély 
elnyerése esetén indul 

1. Mozgásos készségeket 

felmérő próba – kizáró 

jellegű  

2. Érettségi átlag – 100%  

A nemzetközi és országos versenyeken 

elismert sikereket elért jelentkezők felvételi 

nélkül, 10-es jeggyel kerülnek besorolásra a 

szak tandíjmentes helyeire.  
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6. A beiskolázáshoz szükséges iratok 

a.) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije;  

b.) háziorvos által kibocsátott orvosi igazolás;  

c.) 4 db. 3 x 4-es fénykép;  

d.) születési bizonyítvány eredeti példánya és fénymásolata;  

e.) személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata;  

f.) esetenként: házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti 

példánya és fénymásolata. 

 

 

7. 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. 

A betöltetlen helyek az őszi pótfelvételin kerülnek meghirdetésre. 

 

8. 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 minden alapszak esetében a tandíj értéke: 250€. A tandíj 

kifizetése lejben történik a tanév elején rögzített árfolyam szerint.  

 

 

9. 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. 

 

 

Csíkszereda, 2022. március 23. 

 

Jóváhagyva a Kari Tanács 702/2022.03.23-es számú határozatával.  


