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Díjmentes a beiratkozás
Sajtótájékoztatón jelentették be a meghirdetett szakokat és tudnivalókat
• A koronavírus-jár-
vány miatt ezúttal rend-
hagyó módon, online 
formában ismertette 
a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány-
egyetem a 2020/21-es 
tanévre érvényes be-
iratkozási tudnivalókat. 
Több szak esetében is 
elmaradnak a felvételi 
vizsgák, kizárólag az 
érettségi átlag fog szá-
mítani a bejutásnál.

KORPOS ATTILA

M ara Gyöngyvér rektorhe-
lyettes elöljáróban az egye-
tem jelenlegi helyzetét vá-

zolta fel. „Jelenleg a 31 alapképzéses 
kínálatunkból mindössze 4 olyan 
szak van, amely ideiglenes műkö-

dési engedéllyel rendelkezik. 
Ennek ellenére ezeken a sza-
kokon is tudunk államvizsgát 
szervezni” – jelentette be. Ki-
emelte, az egyetem nemzetkö-
zi megítélése évről évre javul: 

az uniRank rangsorolásában a 
78 romániai egyetem közül az előkelő 
20. helyet foglalja el a Sapientia. „Ez 
leginkább a tudományos és hallgatói 
eredményeknek, továbbá az online 
világban való jelenlétnek tulajdonít-

ható. Akik pezsgő tudományos életet 
szeretnének átélni egyetemi éveik 
alatt tehetséggondozás által, szívesen 
látjuk egyetemünkön” – bátorított a 
rektorhelyettes, hozzátéve, hogy az 
elért eredmények is a sikerességet 
igazolják: 2019-ben az Országos Tu-
dományos Diákköri Konferencián 22 
dolgozatból 17 díjat zsebelt be a Sa-
pientia. Az uniRank egyébként egy 
olyan nemzetközi rangsor, amelyet 
független kutatóintézetek állítanak 
össze és publikálnak. 

A felvételiről

Pap Levente, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Csíkszeredai 
Karának dékánhelyettese ismertette 
a felvételi kínálatot. A beiratkozás 
július 8. és 24. között fog zajlani. A 

kizárólag online történő beiratko-
zásra egy külön platformot hoznak 
létre, ezt a következő napokban nyil-
vánossá is teszik. A járványhelyzet 
okozta pénzügyi nehézségek miatt az 
egyetem úgy döntött, a jelentkezők 
idén mentesülnek a beiratkozási díj 
befi zetése alól. A 2020/21-es tanévre 
Csíkszeredában 571 helyet hirdet meg 
az egyetem: a 13 alapképzésen 425, 
míg az 5 mesterképzésen 146 szabad 
hely lesz elérhető. Választani lehet 
humán-, gazdaság-, társadalom- és 
mérnöki tudományok közül. „Alap-
képzésre érvényes érettségi diplo-
mával lehet jelentkezni, általában 
az érettségi vizsga átlaga fogja 
rangsorolni a jelentkezőket, felvéte-
li nélkül. Mesterképzésen bizonyos 
szakok esetében az írásbeli vizsgát 
szóbeli megmérettetés váltja fel” – 

pontosított Pap Levente. Bejelentette 
továbbá, hogy  alapképzésen 232 tan-
díjmentes és 193 tandíjköteles, míg a 
mesteri esetében 86 tandíjmentes és 
60 költségtérítéses hely lesz meghir-
detve. „Mindig úgy igyekszünk kiala-
kítani, hogy a tandíjak megfi zethetők 
legyenek. Ez idén 250 euró lesz az 
alapszakok esetében, míg a mester-
képzésen 500 euróban maximalizál-
tuk ezt az összeget” – részletezte a dé-
kánhelyettes. Az egyetem bentlakása 
290 férőhellyel, 2–3 ágyas szobákkal 
és modern körülmények között vár-
ja a távolabbról érkező diákokat. A 
hallgatók jogosultak lehetnek tanul-
mányi, szociális, illetve érdemösztön-
díjra, de a külföldi tanulási lehetőség 
is megnyílik számukra. További in-
formációkat az egyetem honlapján 
(sapientia.ro) lehet találni.

A felsőoktatási intézmény 
megújuló épületben várja 
a továbbtanulni vágyókat
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

Gyergyószentmiklóson úgy dön-
töttek, hogy a nyári időszakban 

lesz napközis ügyelet: az összevont 
csoportba a benyújtott szülői kérések 
alapján 27 gyereket várnak; egyelőre 
17-en jelentek meg a foglalkozáso-

kon.  „Az infrastrukturális 
adottságaink miatt az egész 
nyári ügyeletet a Fogarassy 
Mihály Általános Iskolá-
hoz tartozó Százszorszép 
Napközi Otthon vállalta. Ez 
minden járványügyi elő-

írásnak megfelelt, mert itt 
helyben főznek, a termek elég tágasak 
ahhoz, hogy a négy és fél négyzetmé-
ter meglegyen minden gyermek-
nek. A kicsik fogadása is más, mint 

egyébként: a szülők nem léphetnek 
be az épületbe, reggel nyolc óráig be 
kell hozni a gyerekeket. Minden cso-
portnak jutott egy dada, és ők viszik 
fel a kicsiket a terembe – nyilatkozta 
Kovács Hajnal óvónő. A járványügyi 
óvintézkedésekhez igazított feltételek 
mellett történik minden a tanintéz-
ményben, már a belépéskor fertőtle-
nítő lábtörlőre lépnek a gyerekek, és a 
nap további részében is be kell tartani 
az előírt szabályokat. A felszerelése-

ket, használati tárgyakat, játékokat 
naponta fertőtlenítik, a gyerekek 
semmilyen játékot nem vihetnek be a 
tanintézménybe.

Egészségügyi felügyelet is van

„Két asszisztensnő felügyeli a te-
vékenységet, ami azt jelenti, hogy 
belépéskor lázat mérnek, és a nap fo-
lyamán is megfi gyelik a gyerekeket. 
Ugyanakkor a szülőnek hoznia kell 

a háziorvostól egy igazolást, amiben 
az áll, hogy a gyereknek az elmúlt 
két hétben nem volt lázas betegsége. 
A gyerekek három csoportba vannak 
osztva, igyekeztünk a testvéreket egy 
csoportba tenni, mert szabályozva 
van, hogy minden gyereknek min-
dennap ugyanabba a csoportba kell 
mennie. Az előírásoknak megfelelően 
az asztalokat, székeket és az ágyakat 

is felcímkéztük, és függönyök sem 
lehetnek a termekben” – ismertette a 
óvónő. Júliusban a Fogarassy Mihály 
Általános Iskolához tartozó intézmé-
nyek pedagógusai végzik az ügyeletet, 
augusztusban felváltva a Vaskertes és 
a Kós Károly Általános Iskola óvónői 
lesznek majd a gyerekekkel. A jó időt 
kihasználva igyekeznek minél több 
szabadtéri tevékenységet szervezni.

Megnyitotta kapuit a bölcsőde és a napközi
• Július elsejétől megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi gyerekek számára az 
óvoda. Nyáron a 2019–2020-as tanévben óvodába íratott gyerekeknek a Fogarassy 
Mihály Általános Iskolához tartozó Százszorszép Napközi Otthonban biztosítanak 
ügyeletet, függetlenül attól, hogy korábban mely helyi intézetbe jártak.

Lépésenként nyílnak a térségi 
óvodák, napközik, bölcsődék
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Bölcsődébe húszan járnak 
A gyergyószentmiklósi városi bölcsőde is fogadja hétfőtől a gyereket, 
ide húsz igénylés érkezett. Két csoportban zajlanak a tevékenysé-
gek. Horvát Orsolya igazgatóhelyettes érdeklődésünkre elmondta, a 
bejáratnál a dadák veszik át a gyerekeket a szülőktől, majd lázmérés és 
kézmosás, fertőtlenítés után kerülnek a kicsik a csoportba, ahol egy-
egy asszisztens is vigyáz az egészségükre. 

Beiratkozás online
A július 9–15. között zajló 
egyetemi beiratkozásra csak 
online van lehetőség a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem 
gyergyószentmiklósi kihelyezett 
tagozatán: az érdeklődők-
nek a központi tanintézmény 
honlapján (Ubbcluj.ro) kell 
kiválasztaniuk a földrajzi karon 
belül a gyergyószentmiklósi 
kihelyezett tagozat platformját, 
ahol a Felvételi 2020-ra kattintva 
minden szükséges információt 
megtalálnak a jelentkezéssel 
kapcsolatosan. A beiratkozás 
csupán időigényes, a módszere 
nem bonyolult. „Megpróbáltuk 
úgy segíteni a jelölteket, hogy 
amikor rálépnek a honlapunkra, 
akkor módszertani és használati 
utasításokat kapjanak, hogy mi-
nél könnyebben, egyszerűbben 
tudják megadni a felvételihez 
szükséges adataikat. Ugyanak-
kor kapcsolattartási elérhetősé-
geink is megtalálhatók ott, hogy 
bármilyen felmerülő kérdésre 
választ kapjanak” – ismertette 
Dombay István egyetemi docens, 
a kihelyezett tagozat igazgatója. 
A gyergyószentmiklósi végző-
sök számára idén elmaradt a 
hagyományos ballagási ünnep-
ség. A felsőfokú tanintézmény 
vezetősége azonban fontolgatja, 
hogy a világhálón búcsúztassák 
el a tanulókat, de annak ötlete 
is felmerült, hogy a tanévnyitón 
rendezzenek ünnepséget szá-
mukra. (Hegyi Zsuzsánna)

• RÖVIDEN 




