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H I R D E T É S

TÚLJELENTKEZÉS VOLT AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI, KOLOZSVÁRI ÉS MAROSVÁSÁRHELYI KARÁN

Megrohamozták a Sapientiát az online felvételin
A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem mindhá-
rom karán jelentős mérték-
ben növekedett a képzések 
iránti érdeklődés a tavalyi év 
hasonló időszakához képest. 
Az alap- és mesterképzéses 
szakokra összesen 1223-an 
jelentkeztek.

 » KRÓNIKA

S ikeresnek bizonyult az első 
online felvételi iratkozás a 
Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen – tájékoz-
tatott közleményében a felsőokta-
tási intézmény. Közölték: az egye-
tem mindhárom karán jelentős 
mértékben növekedett a képzé-
sek iránti érdeklődés a tavalyi év 
hasonló időszakához képest. Az 
alap- és mesterképzéses szakokra 
összesen 1223-an jelentkeztek.

A csíkszeredai karon alap- és 
mesterképzésen 18 szakot hir-
dettek meg, amelyekre összesen 
391-en jelentkeztek, ami 37 szá-
zalékos növekedést jelent. A leg-
keresettebb szakoknak idén is a 
gazdasági informatika, könyvelés 
és marketing bizonyultak, a tan-
díjmentes helyekre kétszeres volt 

a túljelentkezés. A mérnöki kép-
zések iránt is nagyobb érdeklődés 
mutatkozott, legnépszerűbbnek 
a génsebészet szak számított. 
A humán tudományokhoz kap-
csolódó szakok közül különösen 
a román–angol szakon volt ver-
sengés a tandíjmentes helyekért. 

A mesterképzések iránt továbbra 
is nagy igény mutatkozik, a veze-
tés és szervezés szakon beteltek a 
helyek, ahol 36-an jelentkeztek a 
20 tandíjmentes helyre. Az ered-
ményesen felvételizők tegnaptól 
kezdődően hónap végéig foglal-
hatják el helyüket. A fennmaradt 

helyekre ősszel, szeptember 2–8. 
között hirdetnek online, díjmen-
tes felvételit.

A kolozsvári kar öt alap- és két 
mesterképzésen hirdetett helye-
ket idén nyáron, összesen 165-en 
iratkoztak be. A 2020-as felvételin 
47 százalékos gyarapodás tapasz-

talható, és több szakon is túlje-
lentkezés volt. A kar valameny-
nyi képzésén nőtt a beiratkozók 
száma, a fi lmművészet, fotómű-
vészet, média alapszakon már 
beteltek a helyek, az idén ősszel 
induló táncművészet alapképzés 
népszerűségének bizonyítéka pe-
dig a kétszeres túljelentkezés, így 
erre a szakra is csak jövő évben 
iratkozhat, aki lemaradt. A fi  l-
mtudományok mesterképzésre 
csak ősszel hirdetnek helyeket, 
ugyanekkor lehet majd iratkozni 
a karon fennmaradó helyekre is.

A marosvásárhelyi karra idén a 
13 alapképzési és 4 mesteri szak-
ra 667-en jelentkeztek, ami 60 
százalékos növekedést jelent a 
tavalyhoz képest. A tandíjmentes 
alapképzési helyek 100 százalék-
ban beteltek. Legkeresettebbek 
a kommunikáció és közkapcso-
latok, informatika, valamint for-
dító és tolmács szakok voltak, 
ahol többszörös volt a túljelent-
kezés. Növekedett az érdeklődés 
a mérnöki szakok iránt, és jól 
indult az új erdőmérnöki képzés 
a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi 
Központban – hangsúlyozza az 
egyetem közleménye. A fennma-
radt helyekre a beiratkozás 2020. 
szeptember 4–7. között online, 
díjmentesen történik.
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Népszerű. Az egyetem mindhárom karán jelentős mértékben növekedett a képzések iránti érdeklődés




