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Hagyományos tanévkezdés lehet
Sapientia egyetem: négy helyszín, 30 alap-, 11 mesterképzés

ISZLAI KATALIN

K özös sajtótájékoztatón mu-
tatták be a fennállásának 20. 
évét ünneplő Sapientia Erdé-

lyi Magyar Tudományegyetem vezetői 
a 2021-es felvételivel kapcsolatos tud-
nivalókat, újdonságokat. Az esemé-
nyen Tonk Márton egyetemi tanár, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem rektora, Domokos József 
egyetemi docens, a Sapientia EMTE 
Marosvásárhelyi Karának dékánja, 
Lázár Ede egyetemi docens, a Sapi-
entia EMTE Csíkszeredai Karának 
dékánja és Szenkovics Dezső egyete-
mi adjunktus, a Sapientia EMTE Ko-
lozsvári Karának dékánja beszéltek a 
2021–2022-es tanévről.

Jelenléti oktatás

Mint Tonk Márton rektor kiemelte, 
ha a járványhelyzet megengedi, je-
lenléti oktatás formájában szeretnék 
elindítani a következő tanévet négy 
erdélyi városban, Csíkszeredában, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen és 
Sepsiszentgyörgyön. Terveik szerint 
továbbá az oktatási tevékenységek-
hez, azaz a kurzusokhoz, labora-
tóriumokhoz, gyakorlatokhoz való 
hozzáférést nem fogják oltási igazo-
láshoz kötni. A különböző kiegészítő 
szolgáltatások esetében, mint példá-
ul a bentlakás vagy a könyvtárhasz-
nálat, a különböző karok vezetősége 
dönt majd a járványügyi előírásokról 
a járványhelyzet függvényében .

Alacsony tandíjak

A rektor elmondása szerint a beirat-
kozási időszak július 9–23. között 
lesz, és a tavaly bevezetett online 
formában, a felveteli.sapientia.ro 
platformon iratkozhatnak be az ér-
deklődők. Szintén itt fi zethetik be 
webshopos módon, online is az 50 
és 70 lej közötti felvételi díjat, de 
aki továbbra is az átutalást vagy 
egyéb típusú befi zetést választaná, 
a banki bizonylatot kell feltöltse a 
rendszerbe, ha pedig mentesül a 
felvételi díj alól, akkor az ezt igazoló 

dokumentumot. Az egyetem tovább-
ra is fi gyel arra, hogy megfi zethető 
árakkal kedvezzen az anyanyelvü-
kön továbbtanulni vágyóknak, így a 
tandíjak értékén idén sem emeltek. 
A helyek több mint 50 százalékát 
kitevő tandíjmentes helyek mellett 
kétféle tandíjtípusra pályázhatnak 
az érdeklődők: a költség-hozzájáru-
lásos helyek esetében 250–450 euró 
között mozog az egy évre fi zetendő 
összeg, míg a teljes tandíjak eseté-
ben 600–750 euró közötti fi nanszíro-
zásra van szükség egy évben. Tonk 
Márton rektor általános bemutatója 

után a három dékán helyszínenként 
is ismertette a főbb tudnivalókat.

Csíkszeredai kínálat

A csíkszeredai karon felújított épü-
letben várják majd az elsőéveseket, 
akik 13 alapképzési és 5 mesterképzé-
si szakra iratkozhatnak online július 
12–21. között. Humántudományi, 
gazdaságtudományi, társadalom-
tudományi és mérnöki tudományi 
ágazatok közül lehet választani, és 
újdonság, hogy az idei évben az ál-
talános közgazdaság, illetve az ag-
rár- és élelmiszeripari gazdaság sza-
kokra együtt lehet jelentkezni, majd 
később válik lehetőség a szakosodás-
ra. Újdonság továbbá az is, hogy je-
lenleg akkreditációs eljárás alatt áll a 

sport és edzéstudomány szak, amely 
a csíkszeredai helyszín gondozása 
alatt, Sepsiszentgyörgyön indulhat 
el, ha megszerzik a működési enge-
délyt. Erre a szakra viszont ebben 
az esetben is csak az őszi felvételin 
lehet majd jelentkezni.

Marosvásárhely, Kolozsvár

A marosvásárhelyi kar 13 alapképzé-
sére július 5–20. között, 4 mesterkép-
zésére pedig július 12–23. között lehet 
online iratkozni. A műszaki felsőok-
tatás egyik központjának számító 
karon társadalomtudományi, ker-
tészeti, erdészeti és mezőgazdasági 
szakokra is lehet jelentkezni. Indulá-
sa óta a kar a magyar nyelvű műszaki 
felsőoktatás legjelentősebb központ-
jává nőtte ki magát, amely országos 
viszonylatban egyedülálló módon 
biztosít magyar nyelvű képzést hat 
mérnöki szakon. A meghirdetett alap-
képzések közül az agrármérnöki és az 
erdőmérnöki szak továbbra is a 
Sepsiszentgyörgyi Tanulmá-
nyi Központban indul kihe-
lyezett képzésként.

A kolozsvári karon 5 alap-
képzési szakra és 2 mesterire 
hirdetnek nyáron felvételit, 
ezekre július 9-étől lehet 
iratkozni. A művészetek (fotó-
zás-fi lmezés, illetve tánc), társada-
lomtudományok (jog és nemzetközi 
kapcsolatok), illetve környezettudo-
mány iránt érdeklődőket várják, rá-
adásul ősszel már egy harmadik 
mesterképzésre, a fi lmtudományra is 
lehet iratkozni, és ugyancsak ekkor 
szerveznek felvételit az egyévesre 
tervezett jogász életpályák mesteri 
szakon is a működési engedély el-
nyerése esetén.

A szükséges iratok listája, a fel-
vételi tájékoztató és minden fontos 
információ megtalálható az egye-
tem honlapján (www.sapientia.ro) a 
Felvételizőknek menüpont alatt.

Várja a magyarul továbbtanulni 
vágyókat a Sapientia egyetem. 
A nyári felvételin 30 alapképzésen 
1132 helyet hirdetnek

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Idén is online platformon iratkozhatnak júliusban a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemre azok az érdeklődők, akik ősztől az intézményben szeretnék 
megkezdeni tanulmányaikat. A nyári felvételin 30 alapképzésen 1132 helyet, 11 mes-
terképzésen pedig 281 helyet hirdetnek a társadalomtudományok, humán tudomá-
nyok, művészet, mérnöki, matematika és természettudományok területén biztosítva 
a magyar nyelvű továbbtanulás lehetőségét.
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A z Európai Unió Vidéki Beruhá-
zások Ügynökségénél (AFIR) 

sikeresen pályázva építtethette meg 
a napközi otthont a farkaslaki ön-
kormányzat, amihez közel 500 ezer 
eurós támogatást kaptak, a 30 ezer 
eurós önrészt pedig Hargita Megye 
Tanácsának segítségével tudták 
kifi zetni – fejtette ki lapunknak Ko-
vács Lehel helyi polgármester. Mint 
mondta, az épület száz gyereket tud 

befogadni, az oda járó gyerekek már 
tanulhattak a létesítményben, ám 
annak felavatására és bemutatására 
csak most volt lehetőség a járvány-
ügyi helyzet miatt.

Bölcsődét is terveznek

A szerdai ünnepségen Mihály Edit, 
az intézmény igazgatója hangsú-
lyozta, hogy az oktatók és a szülők 
is nagyon várták már a jól felszerelt 
napközi létrehozását, ahol 21. száza-
di körülmények között tanulhatnak 
a kicsik. Kovács Lehel a megvalósí-

tás nehézségeiről beszélt, ugyanak-
kor jóleső érzéssel töltötte el, hogy 
hamar megtelt gyerekekkel az új 
épület. Rámutatott, a szülők min-

dennapjainak megkönnyítése érde-
kében folytatott munkát azonban 
nem fejezték be, hiszen már be is 
nyújtottak egy pályázatot a fejlesz-
tési minisztériumnál egy bölcsőde 
megépítése érdekében. Ezenkívül a 
diákok délutáni oktatásának meg-

szervezésén is dolgoznak. Céljuk az, 
hogy minél jobb legyen a községben 
élni és minél többen vállaljanak 
gyereket.

Bíró Barna Botond, a megyei 
tanács alelnöke úgy fogalmazott: 
otthon épült a gyerekeknek, 
ahol otthon érezhetik ma-
gukat. „Egy változó világ-
ban élünk, ahol két dolgot 
tehetünk, vagy elszenvedői 
vagyunk a változásnak, 
vagy előmozdítói vagyunk 
annak, és akkor úgy ala-
kul minden, ahogy mi, 
ez a közösség eltervezi. Az 
utóbbi években örömmel tapaszta-
lom, hogy a Farkaslaka községbeli 
emberek alakítói a változásnak” – 
fogalmazott. A beszédek és a gyere-
kek szereplése után Laczkó Vilmos 
plébános áldotta meg az új épületet.

Új napközi otthonnal gazdagodott Farkaslaka
• A száz gyerek befogadására alkalmas, Tündérkertnek 
elnevezett napközi otthon megépülését ünnepelhették 
szerdán a farkaslakiak. A helyi szülők mindennapjait meg-
könnyítő intézményt egy sikeres európai uniós pályázat-
nak köszönhetően hozhatta létre az önkormányzat. A szülők mindennapjait könnyíti 

meg a napközi otthon
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