
BEIRATKOZÁS A FELVÉTELI VIZSGÁRA  
I. A felvételire jelentkező személyek  
1. Az EMTE szakjaira jelentkezhetnek azok a román vagy EU országbeli állampolgárok, akik:  

a)  érettségi  diplomával  (vagy  ezzel  egyenértékű  oklevéllel)  rendelkeznek,  függetlenül  az 
oklevél megszerzésének évétől;  

b)  érettségi  diplomával  és  egyetemi  oklevéllel  rendelkeznek  és  egy  második  szakot  is 
szeretnének végezni.  

A  felvételire  jelentkező  EU  állampolgárok  tanulmányainak  elismerésére  az  Oktatási  és 
Kutatási Minisztérium illetékes igazgatósága hivatott. 

2.  A  jelentkezők  egyszerre  több  szakra  is  felvételizhetnek  az  EMTÉ‐n  belül,  amennyiben  a 
felvételi  vizsgák  időpontja  nem  esik  egybe,  illetve  más  felsőoktatási  intézményekbe  való 
jelentkezésükkel  párhuzamosan  az  EMTÉ‐re  is  jelentkezhetnek.  Amennyiben  egy  hallgató 
több  szakot  is  végez  az  EMTE‐n  (egyidejűleg  vagy  nem)  összesen  egy  teljes  képzési 
periódusnak megfelelő időtartamra lehet jogosult tandíjmentességre. 

3. Más felsőoktatási intézmények hallgatói, akik az EMTÉ‐n tandíjmentes helyre nyertek felvételt, 
tandíjmentességet  élvezhetnek,  függetlenül  attól,  hogy  a másik  intézményben  tandíjas  vagy 
tandíjmentes helyen folytatják‐e tanulmányaikat.  

4. Az a személy, aki már rendelkezik érettségi diplomával és egyetemi oklevéllel, másoddiplomás 
képzésre jelentkezhet az EMTÉ‐re.  
a.  Amennyiben  valamely  szakon  a  beiskolázási  szám  keretén  belül  véglegesen  tandíjas 

helyeket  különítettek  el  a  másoddiplomás  képzés  számára,  az  e  helyekre  jelentkezők 
mentesülnek  a  felvételi  vizsgakötelezettség  alól  azokon  a  szakokon,  ahol  nincs 
képességfelmérő  vizsga.  A  másoddiplomás  képzésre  jelentkezők  rangsorolása  a  kari 
felvételi  szabályzatban  e  kategória  számára  rögzített  sorrendi  kritériumok  szerint 
történik.  E  kategória  számára  a  tandíj  mértéke  az  adott  szakra  megállapított  összeg 
másfélszerese. 

b.  A  felvételi  vizsgán  részt  vevő,  egyetemi  oklevéllel  rendelkező  jelentkező  a  vizsgán  elért 
eredménye alapján tandíjmentes vagy tandíjas helyre nyerhet felvételt.  

5.  A  felvételi  vizsga  nyomán  tandíjmentes  vagy  tandíjas  helyre  felvételt  nyert  hallgatók 
tandíjmentességre való  jogosultságának megállapítása a  II.  tanévtől az előző évi  tanulmányi 
eredmények  szerint  kialakult  rangsorolás  alapján  az  egyetemi  év  elején  történik,  az  EMTE 
Kreditrendszerű  Tanulmányi  és  Vizsgaszabályzatának  és  a  vonatkozó  szenátusi 
határozatoknak megfelelően.  Kivételt  képeznek  a  4.a.  cikkely  nyomán  elkülönített  helyekre 
felvett másoddiplomás  hallgatók,  valamint  az  önfinanszírozással működő  tandíjas  képzésre 
felvett hallgatók, akik a képzés teljes időtartama alatt tandíjkötelesek. 

6.  Az  a  hallgató,  aki  már  elkezdte  tanulmányait  egy  másik  (állami  vagy  magán)  felsőoktatási 
intézményben,  az  EMTÉ‐n  azonos  vagy  rokon  szakon  tovább  folytathatja  ezeket  a 
tanulmányokat, amennyiben sikeres felvételi vizsgát tesz. A másik felsőoktatási intézményben 
szerzett  kreditjeinek  vagy  azok  egy  részének  elismerése  az  EMTE  Tanulmányi  és 
Vizsgaszabályzatának megfelelően történik.  

7.  Kérelmezhetik  felvételüket  az  EMTE  tandíjmentes  helyeire  azok  az  érettségi  diplomával 
rendelkező  jelentkezők,  akik  a  középiskolai  tanulmányaik  során  tantárgyversenyek 
nemzetközi vagy országos szakaszán, illetve nemzetközi művészi vetélkedőkön I., II. vagy III. 



díjat,  vagy  dicséretet  kaptak.  Ezen  jelentkezők  névsorát,  és  felvételüknek  feltételeit  a  Kari 
Tanács  hagyja  jóvá,  és  a  Kari  Felvételi  Bizottságnak  a  felvételi megkezdése  előtt  közzé  kell 
tennie.  

Az  EMTE  Szenátusának  hozzájárulásával  a  Kari  Tanács  figyelembe  veheti  egyes 
minisztériumi  jóváhagyással  szervezett országos és nemzetközi  versenyek,  vetélkedők  I.,  II., 
III. helyezettjeinek eredményeit. A Kari Tanács egyhangú döntéssel az országos és nemzetközi 
tantárgyversenyeken és művészeti vetélkedőkön elért eredmények esetében a döntést a Kari 
Felvételi Bizottság hatáskörébe utalja.   

A  fent  megjelölt  eredményeket  csak  a  választott  szak  profiljának  megfelelő  tantárgyak, 
vagy  versenyek  esetében  lehet  figyelembe  venni.  Amennyiben  a  jelentkező  ily módon  több 
szakra is felvételt nyert, csak egy szakot végezhet tandíjmentes helyen.  

 
II. A beiratkozás lebonyolítása:  
1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:  

a)  beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;  
b)  érettségi  (vagy  azzal  egyenértékű)  oklevél  eredetije.  A  2011‐ben  érettségizettek  az 

oklevéllel  egyenértékű  iskolai  bizonylatot  nyújthatnak  be,  amely  igazolja  az  érettségi 
vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott  jegyet,  illetve a  felvételi vizsga 
követelményét  képező  egyes  tantárgyak  középiskolai  átlagát.  Ha  a  jelentkező  más 
egyetem  hallgatója,  vagy  egyidejűleg  más  egyetemre  is  felvételizik,  az  eredeti  érettségi 
oklevél  helyett  annak  közjegyző  által  hitelesített  fénymásolatát  is  benyújthatja  egy 
hallgatói vagy beiratkozásról szóló igazolással együtt attól az intézménytől, ahová eredeti 
iratait  leadta.  A  sikeresen  felvételizők  az  egyetemi  év  megkezdése  előtt  kötelesek 
benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a 
jelentkező  egyidejűleg  valamely másik  felsőoktatási  intézmény  diákja  –  köteles  az  ezen 
intézmény által kiállított igazolást benyújtani.  

c)  középiskolai  jegyek  törzskönyvi  kivonata  (foaie  matricolă),  illetve  azzal  egyenértékű 
iskolai bizonylat;  

d) M.S. 18.1.1. típusú orvosi igazolás;  
e) 3 db. 3 x 4‐es fénykép;  
f) születési bizonyítvány hitelesített másolata;  
g) személyi igazolvány fénymásolata; 
h) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;  
i) irattartó.  

 
2. Esetenként még szükségesek a következők:  

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;  
b) ha a felvételiző több szakra vagy intézménybe felvételizik, a beiratkozásról szóló igazolás 

attól az intézménytől, ahová eredeti iratait leadta;  
c)  egyetemi  oklevél  eredetije  vagy  hitelesített  másolata  a  másoddiplomás  képzésre 

jelentkezők esetében;  
d)  a  tantárgyversenyeken  és  más  versenyeken  elért  I.,  II.,  III.  helyezést  igazoló  oklevél, 

valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;  



e) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok.  
3. A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők:  

a) félárvák és árvák;  
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek;  
c)  oktatási  intézményben  dolgozó  tanszemélyzet  és  segédtanszemélyzet  gyermekei 

(beleértve nyugdíjas szülőket is).  
d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei. 
e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei. 

4.  A  beiratkozási  kérelemben  a  jelentkező  megjelöli  a  felvételi  vizsga  nyelvét,  és  azt,  hogy 
igényeli‐e  a  tandíjas  helyet  abban  az  esetben,  ha  tandíjmentes  helyre  nem  nyer  felvételt. 
Amennyiben  egy  képzési  ágon  belül  több  szakra  szerveznek  felvételit,  illetve  több  képzési 
ágra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek kiválasztania a 
szakokra/képzési  ágakra  való  bejutás  sorrendjét.  A  megjelölt  opciókon  a  beiratkozások 
lezárulta után nem lehet változtatni.  

5.  Beiratkozáskor  felvételi  igazolványt  állítanak  ki  azon  szakokra  jelentkezőknek,  akik  szóbeli 
és/vagy  írásbeli  felvételi  vizsgát  tesznek,  amellyel  a  felvételiző  a  felvételi  teljes  időtartama 
alatt  igazolhatja  magát  és  amelyben  a  vizsgáztató  bizottság  elnöke  beírja  a  szóbelin  elért 
pontszámot.  A  vizsgákon  való  részvételkor  a  személyazonossági  igazolvány  szükséges  a 
felvételiző azonosításához.  

6. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz a Rektori Hivatal 
felé a jelentkezők összesítéséről. 

7.  Sikertelen  felvételi  vagy  a  felvételitől  való  visszalépés  esetén  a  felvételi  dosszié  a 
személyazonossági felmutatása alapján személyesen vagy megbízott útján vehető át.  

8.  A  felvételi  dossziénak  a  vizsga megkezdése  előtt  történő visszavonása  esetén  a  jelentkező  a 
beiratkozási díj 75%‐át visszaigényelheti.  

 


