
A tanulmányok elismertetésének módja az EU, EEA (European  

Economic Area) és Svájc állampolgárai számára az  

alapképzésre való jelentkezéshez 

 

A jelentkezéshez szükséges iratokat  

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára (Universitatea Babeș-

Bolyai, Centrul de Cooperări Internaționale, str. Avram Iancu nr. 68, 400083 Cluj-Napoca, 

Románia)  

vagy 

az Oktatási Minisztérium iktatójába (Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, Str. Spiru 

Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti)  

kell eljuttatni 

Miután a romániai Oktatási Minisztérium elismeri a külföldön szerzett diplomákat, a 

jelentkező ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanabban az időpontban, ugyanazokra a helyekre 

pályázik a felvételin, mint a román állampolgárok. Részletek a http://ubbcluj.ro/hu/  

honlapcímen találhatóak. 

 

Az érettségi oklevél elismertetéséhez szükséges dokumentumok 

 

a. Formanyomtatvány (itt letölthető: https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-

studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania 

 

b. Érettségi bizonyítvány: 

-   egyszerű másolat amennyiben az érettségi bizonyítvány a következő nyelvek egyikén 

kelt: román, angol, francia, olasz vagy spanyol 

- a magyar nyelvű dokumentum egyszerű fénymásolata és román nyelvű, 

hitelesített fordítása* (eredetiben), amennyiben az érettségi bizonyítvány a fenti 

nyelvektől eltérő nyelven kelt 
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c. A középiskolai évek leckekönyvi kivonata/bizonyítványa az utolsó 2 évre: 

- egyszerű másolat amennyiben a leckekönyv a következő nyelvek egyikén kelt: román, 

angol, francia, olasz vagy spanyol 

- a magyar nyelvű dokumentum egyszerű fénymásolata és román nyelvű, 

hitelesített fordítása* (eredetiben), amennyiben a bizonyítvány a fenti nyelvektől 

eltérő nyelven iródott 

 

d. Az állampolgárságot igazoló útlevél vagy a személyi igazolvány fénymásolata  

 

e. A névváltoztatást igazoló irat hitelesített fordítása* (ha az érettségi bizonyítványon 

feltüntetett név eltér az útlevélben vagy a személyi igazolványban levő névtől)  

 

* Megjegyzés: a román törvények szerint hitelesített fordításnak számít az a fordítás, 

amelynél egy közjegyző a fordításra rávezetett záradékban igazolja a fordító 

aláírásának és a bélyegzőjének hitelességét. 

 

Az elismerésről szóló igazolást a jelentkező/meghatalmazottja felveheti személyesen a Babeş-

Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán (Avram Iancu 68, Kolozsvár). 

 

Figyelem! 

1.  A Nemzeti Oktatási Minisztérium keretében működő Diplomák Elismerésével Foglalkozó 

Nemzeti Központ (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED) 

további, a jelentkező korábbi tanulmányaira vonatkozó igazolásokat is kérhet. 

2. A dokumentáció ellenőrzése és az elismertetésről adott igazolás kibocsátása a teljes 

dokumentáció beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik. Ez a határidő 

meghosszabbodik, ha további ellenőrzések vagy külsős szakértők bevonása válik szükségessé. 

2. A jelentkezés semmis, ha hiányoznak iratok, vagy ha nincs kitöltve minden mező a 

jelentkezési lapon. 

3. Minden leadott dokumentum a CNRED archívumában marad. A felvételire való 

jelentkezéskor egy újabb dossziét kell összeállítani a karok specifikus felvételi 

követelményeiunek megfelelően (http://ubbcluj.ro/hu/ ) 
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