
 
 

Ingyenes felkészítőket és felvételi vizsgát helyettesítő versenyeket 

szervez a BBTE középiskolások számára 
 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának oktatói a 

2016–2017-es egyetemi tanévben is ingyenes felvételi felkészítőket tartanak matematikából 

és informatikából középiskolások számára.  A jelentkezők felkészülhetnek a BBTE Matek-

Infó versenyére, illetve a 2017-es egyetemi felvételi vizsgára. Az 5. BBTE Matek-Infó 

versenyre 2017. április 8-án, szombaton kerül sor. A felkészítők naptára elérhető a 

Matematika és Informatika Kar honlapján: https://goo.gl/M5WL2p, helyszín: Kolozsvár, 

BBTE főépület, Mihail Kogălniceanu/ Farkas utca 1., 7/I-es (D. V. Ionescu) első emeleti 

terem. A BBTE Színház és Televízió Kara is szervez felvételi felkészítőket, amelyekre a 

2016-2017-es tanulmányi év második félévében kerül sor.  

 

A felkészítők mellett a BBTE egyes karai tantárgyversenyeket is szerveznek, amelyek 

helyettesíthetik a 2017–2018-as egyetemi tanévre meghirdetett felvételi vizsgát. A 

versenyeken jó eredményt elért versenyzők az adott szakokra a 2017-2018-as tanévben 

felvételt nyerhetnek, amennyiben megszerzik az érettségi oklevelet. A legjobb eredményeket 

elérők az első év első félévében tanulmányi ösztöndíjat és igény esetén, bentlakási 

szálláshelyet is kapnak. 

 

Az utolsó két tanév (2015-2016, 2016-2017) legalább egyikében szerzett díjat 

elismerik a felvételi alkalmával. A következő tematikus versenyeket szervezi a BBTE: 

Augustin Maior fizikaverseny (2016. november 19., 3 helyszínen: Kolozsvár, 

Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy; 2017. április 1., 3 helyszínen: Kolozsvár, 

Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy), Apáthy István biológia verseny (2017. március 18.), 

Candin Liteanu kémiaverseny (2017. március 25-én), Matematika-Informatika verseny 

(2017. április 8-án), Filozófia esszéverseny (az esszék beadásának határideje 2017. márc. 20., 

eredményhirdetés 2017. április 8.), Marcian Bleahu környezettudományi verseny (a 

projektek beküldési határideje: 2016. november 15., 2017. június 23. Eredményhírdetés: 

2017. június 30.), Venczel József szociológia és antropológia esszépályázat (az esszék 



 
 

beküldési határideje: 2017. árpilis 1., bemutatás 2017. április 18-22.) és az Önkéntesek 

olimpiásza (Szociális munka – jelentkezési határidő: 2017. április 1.).  

A BBTE Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar által szervezett Oeconomicus 

Napocensis közgazdaságtudományi verseny (2017. április és 2017. május), és VIII. 

Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyén (2017. január-március, döntő forduló 2017. 

március) elért díjak pontokat érnek a kar felvételijén. A versenyekről bővebben 

tájékozódhatnak a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet honlapján: 

http://hu.econ.ubbcluj.ro/. 

  

A BBTE Magyar Tagozata által szervezett versenyekről az egyetem 

http://admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/concursuri_admitere/ honlapján lehet tájékozódni 

részletesebben.  

 

 

 

 


