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2022-ES  FELVÉTELI  
 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT   szakterület  

 Testnevelés és sport szak  

 (3 év, nappali) magyar nyelven  

Mozgáskészség és sporttechnika szak 

 (3 év, nappali) magyar nyelven  

 

Azok a felvételizők akik a Testnevelés és sport karon több szakterületre vagy mindkét tagozatra 

beiratkoznak, a szakterületnek vagy tagozatnak megfelelő felvételi díjat minden esetben ki kell 

fizetniük. 

 

 

Beiratkozáskor a felvételizők kötelesek a következő orvosi igazolásokat 

felmutatni: 

 A háziorvos által kiállított igazolást, amely alapján nem szenved krónikus és neuropszichikus 

betegségekben; 

 A szívszakorvos által kiállított igazolást, amely alapján  nincs eltíltva a fizikai erőfeszítéstől. 

 Az élsportolók esetében érvényes a Sportorvosi járóbeteg (Policlinica sportivă) rendelő által kiállított 

igazolás is. 

 

 

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A felvételi próbái: 

A mozgásos készségeket és képességeket értékelő alkalmazott akadálypálya teljesítése -  

100 % arányban 

Specifikus felvételi kritériumok élsportolók részére 

A nemzetközi és országos versenyeken elismert sikereket elért jelentkezők felvételi nélkül, 

maximális osztályzattal vehetők fel az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium (MECTS) 

által meghirdetett helyekre. Részletes infok a : http://sport.ubbcluj.ro honlapon. 

http://sport.ubbcluj.ro/
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Azonos felvételi osztályzat esetén a következő rangsoroló kritériumok érvényesülnek: 

1. Az érettségi vizsga átlaga 

2. A IX-XII. osztály éves tanulmányi átlaga 

3. Az érettségi vizsgán elért Román nyelv és irodalom írásbeli osztályzata 

 

A nyári felvételi üteme: 

2022 július 11-16. beiratkozás a kar székhelyén 

2022 július 17-18 adatfeldolgozás 

2022 július 19-20. gyakorlati akadálypálya a  mozgáskészség felmérésére 

2022 július 21-22. adatfeldolgozás 

2022 július 23. eredményhirdetés 

2022 július 23-25. a helyek elfoglalásának visszaigazolása 

2022 július 26. visszaigazolás után a megmaradt/felszabadult helyek 

újraelosztása 

2022 július 26-27. a helyek elfoglalása visszaigazolása az újraosztást követően 

2022 július 28. végleges eredményhirdetés 

 

Az őszi pótfelvételi üteme: 

2022 szept. 12-14. beiratkozás a kar székhelyén 

2022 szept. 15-16. adatfeldolgozás 

2022 szept. 17-18. gyakorlati akadálypálya a  mozgáskészség felmérésére 

2022 szept. 19. adatfeldolgozás,  eredményhirdetés 

2022 szept. 19-20. a helyek elfoglalásának visszaigazolása 

2022 szept. 21-22. visszaigazolás után a megmaradt/felszabadult helyek 

újraelosztása, a helyek elfoglalása 

2022 szept. 22. végleges eredményhirdetés 

 
Kontakt: 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Str. Pandurilor nr. 7 Cluj-Napoca, 400376 

Tel./Fax. 0264-420709 

            Telefon   0264-405367,  email: sport@ubbcluj.ro  web: http://sport.ubbcluj.ro 
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