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Lezárult a felvételi a Sapientián
EMTE: ősszel a fennmaradt helyekre újból lehet jelentkezni

• Lezárultak a fel-
vételik a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE) 
Csíkszeredai és Ma-
rosvásárhelyi Karán. 
Csíkszeredában a 
legkeresettebb szakok 
a gazdasági informati-
ka, könyvelés és mar-
keting volt.

KORPOS ATTILA

A tavalyhoz képest 37%-al 
nőtt a Sapientia EMTE Csík-
szeredai Kar szakjai iránti 

érdeklődés – tudtuk meg az egye-
tem sajtófelelősétől. A július 8-24. 
között tartott felvételin négy tudo-
mányterület – humántudományi, 
gazdaságtudományi, társadalomtu-
dományi és mérnöki tudományok – 
közül választhattak az érdeklődők. 
Alap- és mesterképzésen 18 szakot 
hirdettek meg, amelyekre összesen 
391-en jelentkeztek.

A jelentkezési adatokból kide-

rül, a legkeresettebb szak idén is a 
gazdasági informatika, könyvelés 
és marketing volt, ott kétszeres volt 
a túljelentkezés a tandíjmentes he-
lyekre. A mérnöki szakok iránt is 
szintén nagyobb érdeklődés mutat-
kozott idén. A humántudományok-

hoz kapcsolódó szakok is népszerű-
ek voltak, például a Román nyelv és 
irodalom – Angol nyelv és irodalom 
szakon a meghirdetett ingyenes he-
lyek már a nyári felvételin beteltek. 
A mesterképzések közül a vezetés 
és szervezés szakon is beteltek a he-

lyek: ott 36-an jelentkeztek a 20 tan-
díjmentes helyre.

A felvételieredményeket tegnap 
függesztették ki az egyetem web-
oldalán (www.csik.sapientia.ro.) 
A sikeresen felvételizettek beirat-
kozása július 28-31. között zajlik 

– tájékoztatott Balla Levente PR-fe-
lelős. A fennmaradt helyekre idén 
is hirdetnek őszi felvételit, amely 
szeptember 2-8. között online, díj-
mentesen történik.

Marosvásárhelyi helyzetkép

A Marosvásárhelyi Kar esetében a 
közzétett eredményekből szemez-
gettünk. Mint az újrarangsorolt 
adatokból kiderült, a 13 alap- és 4 
mesterképzésre meghirdetett 
tandíjmentes, költséghozzá-
járulásos és teljes tandíjas 
helyekre összesen 408-an 
jelentkeztek. A legnépsze-
rűbbnek a fordító és tolmács, 
illetve a kommunikáció és 
közkapcsolatok szakok bizonyul-
tak. Azok a felvételizők, akiknek a 
második rangsorolás változtat a be-
sorolásán (sikertelen/sikeres, tandí-
jas/tandíjmentes, tandíjmentes/tan-
díjas, más szak), az elnyert helyet 
július 29-én 14 óráig foglalhatják 
el. A fennmaradt helyekre a beirat-
kozás szeptember 4-7. között online, 
ugyancsak díjmentesen zajlik.

Nőtt az érdeklődés a Sapientia egyetem 
csíkszeredai kara iránt
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A N T A L  E R I K A

A fi zikai távolságtartásra vonat-
kozó szabályok betartásával 

szervezték meg a felvételi vizsgát 
vasárnap a Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetemen, amelyen magyar 
nyelven orvosi, általános asszisz-

tensi, fogorvosi és gyógysze-
részeti szakokon hirdettek 
felvételit. A magyar anya-
nyelvű diákok számára az 
orvosi szakon 120 helyet 
hirdettek, valamennyi tan-
díjmentes: összesen 273 ma-
gyar felvételiző jelentkezett. 
Az általános asszisztensi 

szakra meghirdetett 60 helyre 
91-en pályáztak, a fogorvosin 45 hely 
volt, és 63-an felvételiztek. A gyógy-
szerészetin az 50 helyre csupán 39-
en felvételiztek – tudtuk meg Ábrám 
Zoltán professzortól. A mesterképzés-

re való beiratkozást és felvételit szep-
tember elején tartják.

Könnyebbnek tűnt 
az idei felvételi

Vasárnap reggel 9 órakor engedték 
be a diákokat az egyetem udvarára és 
épületébe, 10-kor már kiosztották a fel-
adatlapokat – osztotta meg a Székely-
honnal egy vizsgázó, aki Sepsiszent-
györgyről érkezett, és fogorvosi szakra 
jelentkezett. Idén érettségizett, és erre 
készült évek óta. „Jól ment, én úgy gon-
dolom, sikerülni fog. Legalábbis remé-
lem” – válaszolta érdeklődésünkre. A 
vizsgáról kijövők között, voltak „visz-
szatérők” is. Például az egyik szilágy-
sági lány most vizsgázott másodjára. 
Úgy tapasztalta, hogy „tavaly sokkal 
nehezebb volt, most nem tűnt annyira 
nehéznek”. Általános orvosira felvé-
telizett, sebész szeretne lenni. Azért 
jött Marosvásárhelyre, mert magyarul 
szeretne tanulni. Édesanyja is elkísér-
te, jobban izgult a lányánál. Dániel is 

azért jött Marosvásárhelyre Csíkszere-
dából, hogy magyarul tanulhasson az 
orvosi szakon. Ő is úgy értékelte, hogy 
jól teljesített, reméli, bejut és ősztől 
megkezdheti a diákéletet.

Amint Ábrám Zoltán tájékozta-
tott, a végső felvételi jegy 70 szá-
zalékát az írásbeli vizsgán elért 
eredmény, 30 százalékát pedig az 
érettségi jegyek átlaga képezi. Tekin-
tettel a járványhelyzetre, idén nem 
szerveztek írásbeli vizsgát a rövidebb 
képzésekre, így a magyar nyelvű ál-
talános asszisztensi szakra sem. Itt 
a jelentkezők rangsorolása kizárólag 
az érettségi jegyek átlaga csökkenő 
sorrendjében történik.

Túljelentkezés volt a marosvásárhelyi orvosi egyetemen
• A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem orvosi szakja volt a 
legnépszerűbb idén a magyar diákok körében, a felvé-
telizők több mint fele nem „fér be” a 120 tandíjmentes 
helyre. A gyógyszerészetis helyek ugyanakkor nem 
telnek be a vasárnapi felvételi nyomán.  

Ballagás július végén
Idén az egyetem végzősei július 
30-án, illetve 31-én ballagnak. 
Magyar vonatkozásban július 
30-án 10 órakor a fogorvosis, 
12.30-kor a gyógyszerészetis, 
15 órakor az asszisztenskép-
zős, illetve 18 órakor az orvosis 
hallgatókat búcsúztatják 
ünnepélyes keretek között. A 
hagyományoknak megfelelően 
a magyar tagozat külön ünnep-
séget tart, ezúttal július 29-én 
18 órakor a marosvásárhelyi 
Vártemplom kertjében. A marosvásárhelyi orvosi egyetem sok magyar anyanyelvű számára vonzó
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