#iratkozás #oktatás #hírek

Sosem késő érettségizni

• Ezentúl minden évben indítana csökkentett látogatású

esti tagozatos osztályt a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskola, ha engedélyt kapnak rá, hiszen egyre több az
érdeklődő, főleg amióta több munkahelyen kérnek igazolást a középiskolai tanulmányokról vagy az érettségiről.
Hargita megyében egyedüliként a szentegyházi tanintézményben van lehetőség magyar tannyelvű csökkentett
látogatásra esti tagozaton, ahol nincs korhatár, hiszen az
érettségi oklevelet sosem késő megszerezni.

tagozat
esti

A

• RÖVIDEN
Vízszünet
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy javítási munkálat miatt
szerdán 8 és 16 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás az Octavian
Goga sétány 2-4., a Decemberi forradalom utca 1-34., a Kossuth Lajos
utca 4-18., a Márton Áron utca 5-13., a Szív utca 7-9. és a Temesvári sugárút 20-28. számok alatt, illetve a Stadion utcában és az Erőss Zsolt
Arénánál. A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága átmenetileg
megemelkedhet. Hibabejelentést a nap 24 órájában a
0758-770040-es telefonszámon fogadnak.
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Rendhagyó felvételi

Júliusban kezdődnek az iratkozások az egyetemekre
• Júliusban várják új

hallgatóik jelentkezését az egyetemek,
amelyek többségére
online lehet beiratkozni, míg másokra
személyesen. A felsőoktatási intézmények zöme a koronavírus-járvány miatt
döntött az internetes
ügyintézés mellett.
ANTAL ERIKA
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marosvásárhelyi orvosi egyetemen a megszokott időpontban, júliusban tartják a felvételi vizsgákat. Szilágyi Tibor professzor
érdeklődésünkre elmondta, az úgynevezett nagy karokra, amelyek tanulmányi ideje 5-6 év, az eddigiekhez
hasonlóan tartják a vizsgát, a diákok
jelen lesznek a termekben és a korábbi évekhez hasonló módon felvételiznek. A kisebb karokra azonban, ahol
2-3 év a tanulmányi idő, nem lesz felvételi, online módon sem. Azokra az
érettségi átlag alapján lehet iratkozni
és a jegyek szerint dől el, kit vesznek
fel. Amennyiben két jelentkezőnek
hasonló az érettségi átlaga, akkor a
négy év gimnáziumi jegyeit is alapul
veszik – tájékoztatott a professzor.
Az egyetemek működését ellenőrző
és jóváhagyó ARACIS bizottság 120
helyet hagyott jóvá a magyar tagozaton. Hogy ennél több lesz-e, még nem
tudható, az igazgatótanács még nem
hozott végleges döntést.

Ebben az évben az egyetemi felvételi sem a megszokott formában valósul
meg. A legtöbb tanintézménybe online lehet jelentkezni ▴ FOTÓ: HAÁZ VINCE

Az alapképzésen színész-, bábszínész-, audiovizuális kommunikáció
– forgatókönyv- és reklámírás, média-, teatrológia-, látványtervezés-,
és zeneszakra jelentkezhetnek az
érdeklődők. A magiszteri képzésen
színművészet-, művészetek és új
média-, teatrológia-, művelődésszervezés-, valamint korszerű zenei koncepciók szakra várják a felvételizőket. További információk az egyetem
honlapján, illetve az egyetem hirdető
felületein találhatók (www.szini.ro,
www.uat.ro).

a Felvételi 2020 menüpont alatt
találhatók. A Sapientia egyetem a
2020/2021-es egyetemi tanévben öszszesen 1115 alapképzéses és 291 mesterképzéses helyet hirdet meg.

További lehetőségek

Július 8-án kezdődik az online beiratkozás a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem alap- és magiszteri képzéseire, a felvételi az azt követő héten lesz
– tájékoztatott az egyetem titkársága.

A Sapientia egyetem szenátusa úgy
határozott, hogy az idei egyetemi
felvételi lebonyolítása online módon fog történni, a jelentkezőket
pedig mentesíti a beiratkozási díj
megtérítése alól – tájékoztatott a felsőoktatási intézmény. A nyári felvételi időszak július 8-19. közé esik. Az
alap- és mesterképzésekre való nyári
és őszi beiratkozás, és ahol szükséges, a felvételi vizsga is online platformon keresztül zajlik, részletes
információk az egyetem honlapján,

A Székelyudvarhelyi Egyetemi
Központba online lehet jelentkezni
a kereskedelem és marketing (40
tandíjas hely), könnyűipari
mérnök (40 tandíjmentes
hely) és vidékfejlesztési agrármérnök (50 tandíjmentes
hely) szakokra. Az egyetem
honlapján, a https://www.
szek.ro oldalon lehet további
tudnivalókat szerezni.
A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen meghirdetett szakokra júliusban, illetve szeptemberben tartanak felvételit. Távoktatás szakon
Székelyudvarhelyen magyar nyelvű
óvodapedagógus- és tanítóképző
szak indul, illetve vállalat-gazdaságtan Sepsiszentgyörgyön. A
további tudnivalókért az egyetem
honlapját lehet meglátogatni a https://admitere.ubbcluj.ro/hu/ címen.

Olyan szolidáris embereket keresünk,
akik tudnak nélkülözni egyszeri, de akár
hosszabb ideig tartó intervallumban egy
bizonyosösszeget, felajánlva azt a bajba
jutott családoknak. A program szociális hátterét és adminisztrációját
a segítségnyújtásban évtizedes tapasztalattal bíró Gyulafehérvári Ca-

ritas biztosítja, példaképeink pedig
abban segítenek, hogy a leginkább
rászoruló családokhoz jusson el az
Újrakezdés támogatása. A program
jelölési űrlapját, valamint a jelentkezés kritériumait is a noileg.ro oldalon közzétettük a Mutass jó Példát!
menüpont alatt. Itt jelentkezhetnek

bizonyíthatóan a járványhelyzet következtében bajba jutott családok,
de jelölhetik őket a környezetükben
élők is. A kampányhoz csatlakozott
a Caritas temesvári és nagyváradi
szervezete, valamint a Hans Lindner
Alapítvány.
Részletek a noileg.ro oldalon.

Online felkészítők a színin

Online felvételi a Sapientián

egyetem

denkit érdekel ez a lehetőség. 2017ben, amikor iskolaigazgató lettem,
az volt a gyakorlat, hogy minden
második évben indult ilyen osztály
tanévszerkezet megfelel a nap- az iskolánkban, mert akkorra gyűlt
pali oktatásénak, tehát szep- össze annyi érdeklődő. Most megtembertől júniusig tart, az óraszám lepődtünk, ugyanis sokan kerestek
ellenben jóval kevesebb a szentegy- meg, valószínűleg azért, mert válházi Gábor Áron Szakközépiskola es- tozott a törvény, vagyis azoknak,
ti tagozatán, amely azért népszerű, akik például nevelőszülők akarnak
mert egész Hargita megyé- lenni, fel kell mutatniuk egy igazoben ez az intézmény kínál lást, hogy be vannak iratkozva egy
egyedül csökkentett látoga- középiskolába vagy van érettségi
tású esti tagozatos osztályt oklevelük” – tette hozzá az intézmagyar tannyelven. Más- mény vezetője. Ezért a jelentkezőkhol a tanulóknak be kell re való tekintettel úgy határoztak,
járniuk naponta a munka hogy minden évben indítanának
után, itt tömbösítve tartják az osztályt, ha engedélyt kapnak rá a
órákat a tanárok, havonta egy hetet tanfelügyelőségtől. Van aki leérettvagy nyolc napot kell órákra járni, ségizik, van akinek elég a líceumi
és a diákok előre megkapják az óra- tanulmányokat igazoló diploma is,
tavaly is volt sikeres érettségiző a
rendet, hogy ehhez tudják igazítani
a munkájukat, napirendjüket – ma- szentegyházi esti tagozaton – szágyarázta megkeresésünkre Tankó molt be róla Tankó Csilla.
Azoknak, akik korábban elvégezCsilla, a tanintézmény igazgatója.
ték a hároméves szakiskolát, nem
kell kilencedikbe iratkozniuk, haMiért hasznos?
nem ők a tizenegyedik osztályhoz
„Sokan jönnek a környező falvak- csatlakoznak, és a nappali tagozatoból, de a Gyimesekből, Székelyud- sokkal együtt érettségizhetnek. Júlivarhelyről, Csíkszeredából, sőt már usban kezdődik az iratkozás, de már
Kovászna megyéből is voltak jelent- sokan érdeklődtek idáig is – tudtuk
meg. Az iskola igazgatósága további
kezők, de nem mindenkihez jut el a
közösségi oldalon meghirdetett pla- információkkal a 0266–246897-es tekátunk, pedig biztosan több min- lefonszámon szolgál.
HAJNAL CSILLA
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• NŐILEG

Újrakezdés

A

kik fi gyelemmel követik a Nőileg tevékenységét, emlékezhetnek a Mutass jó példát! programunkra, mellyel példaképeket kerestünk,
és amelynek révén számos inspiráló
életpályát, sokak sorsát előremozdító közösségi embert mutattunk be
Erdély minden szegletéből. Most velük együttműködve szeretnénk mi is
jó példát mutatni: segíteni azoknak,
akik a világjárvány következtében
kerültek nehéz anyagi helyzetbe.
A Nőileg – szoros együttműködésben a Gyulafehérvári Caritassal – Új-

rakezdés névvel indította el segítő
programját, azokra az erdélyi családokra fókuszálva, akiknek a világjárvány komoly megélhetési problémákat
okoz, akiknek sürgős, áthidaló megoldásokra van szüksége a túléléshez.
Mert sokaknak kell most újrakezdeni.
Adakozásra hívjuk a Nőileg olvasóit és nemcsak! Azokat a vállalkozókat és magánszemélyeket hívjuk segítségül, akik hozzá tudnak járulni
ahhoz, hogy fél évig havi 500 lej értékben támogathassunk bajba jutott
családokat!

