
BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA INTÉZET

Környezettudományi szakterület



Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny

• Biológia és Ökológia és természetvédelem szakokra (március 19.)

• IX., XI. és XII. osztályos biológia tananyag válogatott fejezetei képezik a verseny tematikáját

• A verseny kb. 60 perces, karikázós írásbeli teszt, összesen 30 kérdésből áll a teszt

• Felvételi vizsga nélkül, és az érettségi átlag figyelembe vétele nélkül lehet bejutni

• Nem kell motivációs levelet irjon az, aki a versennyel nyert felvételt

• A beiratkozás online felületen történik biogeo.ubbcluj.ro felületen

• Az online beiratozást követően, személyesen a titkárságon kell elfoglalni az elnyert helyet.



ÖKOLÓGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

• 3 év nappali képzés

• Ökológus karrierlehetőségek: környezetvédelmi felügyelő

és szakértő, kutató, vízügyi szakember, tanár

• Felvételi tudnivalók, és kritériumok:

• Nyári felvételi július 11-15, az őszi felvételi szeptember 12-

14 között van.

• 1. motivációs levél megírása

• 2. beiratkozás (online)

- Államilag támogatott hely esetén a dossziénak tartalmaznia kell az erede

ti érettségi diplomát és a foaie matricola is.

- Fizetéses hely esetén fizesse ki az első tandíjrészletet a titkárságon.

• 3. visszaigazolás (személyesen a kar titkárságán)



Na és hogyan is zajlottak az órák?





Havasreketye-Mennyasszonyfátyla vízesés



Kolozsvár melletti Bükk-erdő



Szenéte



SZENT ANNA-TÓ – MOHOS-TŐZEGLÁP 
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET



ÖSZTÖNDíJAK

• Rendkívüli ösztöndíj: kiemelkedő kutatási, sporteredményekért, kulturális-művészeti

tevékenységért járó ösztöndíj.

• Kiemelkedő tanulmányi eredményért járó ösztöndíj: amelyet a min. 8,50-es tanulmányi

átlagot elérő hallgatók pályázhatnak meg.

• Érdemösztöndíj: amelyet a min. 7,00 tanulmányi átlagot elérő hallgatók pályázhatnak

meg.

• Szociális ösztöndíj: amelyet a maximálisan meghatározott egy főre eső jövedelem alatti

családi bevétellel rendelkező hallgatók pályázhatnak meg.

• Egyetemi forrásból biztosított rendkívüli szociális ösztöndíj

• A magánösztöndíj: kizárólagosan a Katolikus Teológia Szakra vonatkozik



• Feltétele az, hogy a jelentkező diákok legalább másodévesek legyenek

• Egy nyelvvizsgával kell rendelkeznie

• A jelentkezőknek egy kiválasztási eljáráson kell keresztül menniük.

• Pénzügyi támogatásban is részesülhetnek

• Aki alapképzés során jut el az Erasmus programmal külföldre, az maximum 

5/6 hónapot tölt ott.

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

https://www.scout.es/guia-basica-para-participar-en-erasmus-plus/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Programok

• 22. Kolozsvári Biológus Napok(április 8-9.) KMDSZ-BÖSZ szakosztályok szerveztek meg

• 27. KMDSZ Diáknapok(május 4-8.), amely nagy mértékben segíti a kolozsvári diákok ifjúsági

tevékenységeinek fejlesztését, mégpedig külömböző programok által.

• Minden évben megrendezésre kerül a BÖSZ által megszervezett Gólyatábor



Köszönöm a figyelmet!


