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Válaszd te is

a tanári pályát!
A szakképzésed mellett tanári oklevelet is szerezhetsz
az alapképzéssel párhuzamosan.
A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen a tanári képesítés megszerzését
a Tanárképző Intézet biztosítja.
A szakokon az ingyenes helyeken lévő
diákok ingyenesen szerezhetik meg a tanári képesítést,
a költségtérítéses helyekre bejutott hallgatók a modul keretében is
költségtérítéses helyekre kerülnek be.
A tanárképzésbe való beiratkozás és felvételi egyidőben zajlik a szakon
történő beiratkozással és felvételivel a beiratkozási
központokban.

BEIRATKOZÁSI KÖZPONTOK
Beiratkozási központok
Helyszín

• Egyetemi főépület,
• M. Kogălniceanu utca 1.

• Tanárképző Intézet,
• Sindicatelor utca 7.
Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi
Th. Mihali utca 58-60.
• Filológia Kar,
• Horea utca 31.

• Testnevelés és Sport Kar,
• Pandurilor utca 7.

Ide tartozó fakultások

Terem

Fr. Chamoux
terem

1-es
terem
441-es
terem

Eminescu
terem




Biológia és Geológia
Földrajz
Jog
Fizika
Történelem és Filozófia
Matematika és Informatika
Európai Tanulmányok
Környezettudomány
Politikai, Közigazgatás és
Kommunikációtudomány
Szinház és Filmművészeti
Római Katolikus Teológia




Kémia és Vegyészmérnöki
Pszichológia és Neveléstudományok



Közgazdaság és
Gazdálkodástudomány
Szociológia és Szociális munka
Üzletkötő Kar (Business)
















Iuliu
Hatieganu 
park

Bölcsészettudományi Kar
Református Teológia
Testnevelés és Sport

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (irattartóban):
• a születési bizonyítvány az eredetivel mindenben megegyező
másolata (conform cu originalul)
• személyi igazolvány – egyszerű másolata
• tanulmányi szerződés 2 példányban (megtalálható a beiratkozás helyszínén vagy letölthető a következő linken http://dppd.ubbcluj.ro/index.php/formare-initiala/nivelul-i)
• motivációs esszé
• orvosi igazolás arról, hogy az illető nem szenved
fertőző betegségben és alkalmas a tanári pályára
FIGYELEM!
A tanulmányi szerződésben feltétlenül jelöld, hogy milyen nyelven
szeretnéd végezni a pedagógiai tanulmányaidat.

FELVÉTELI IDŐSZAK

2019. július 16–31.
FIGYELEM!
A költségtérítéses helyekre bejutott hallgatók az első részletet
(2019–2020-es tanév első félévére) 2019. október 1–11. között
fizethetik be a Tanárképző Intézet titkárságán, 9.00–12.00 óra között.
Egy kredit értéke 27 RON.

Elérhetőség:
Kolozsvár, Sindicatelor utca 7.
Tel.: 0264597000
e-mail: dppdubbcluj@yahoo.com,
weboldal: http://dppd.ubbcluj.ro/hu

MOTIVÁCIÓS ESSZÉ

mesterképzéshez

Szerkessz meg egy eredeti, lehetőleg kézzel írt, maximum egy oldalas
esszét válaszolva a következő kérdésekre:
• Melyek azok a személyes okok, amelyek miatt tanár szeretnél lenni.
Érvelj, magyarázd röviden.
• Véleményed szerint melyek azok a tulajdonságaid és képességeid,
melyek révén jó pedagógus válhat belőled? Megtudnád határozni legfontosabb személyes képességedet, értékedet, tulajdonságodat?
• Fejtsd ki saját saját álláspontodat a tanári képesítéssel kapcsolatban:
a tanári pályát szakmai fejlődésedben prioritásként vagy egy alternatív megoldásként értelmezed?

