
A tanulmányok elismertetésének módja az EU, EEA (European  

Economic Area) és Svájc állampolgárai számára az  

alapképzésre való jelentkezéshez 

 

Az elismertetéshez szükséges iratokat  

 e-mailben lehet eljuttatni az anna.fejer@ubbcluj.ro e-mail címre, amennyiben a 

tanulmányi iratok román, angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven keltek. Az összes 

dokumentumot egyetlen pdf fájlban szükséges elküldeni. 

 postán a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára 

(Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Cooperări Internaționale, str. Avram Iancu nr. 68, 

400083 Cluj-Napoca, Románia) kell eljuttatni, amennyiben a tanulmányi iratok a fenti 

nyelvektől eltérő nyelven keltek. A fordításokat eredetiben kéri az Oktatási Minisztérium. 

 

Miután a Oktatási Minisztérium kiállítja az oklevél elismerését igazoló iratot, a jelentkező 

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

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

találhatóak.  

 

Az érettségi oklevél elismertetéséhez szükséges dokumentumok 

 

a. Formanyomtatvány, letölthető itt: https://www.cnred.edu.ro/en/recognition-studies-

european-citizens-admission-undergraduate-studies-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 

 

c. A középiskolai évek leckekönyvi kivonata/bizonyítványa az utolsó 2 évre (tartalmaznia 

kell a tantárgyakat és a kapott minősítéseket): 

mailto:anna.fejer@ubbcluj.ro


- 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 egyszerű másolata (ha román, angol, francia, olasz vagy 

spanyol nyelvű) vagy hitelesített fordítása* (a fenti nyelvektől eltérő nyelvű). Ez az irat csak 

abban az esetben szükséges, ha az érettségi bizonyítványon feltüntetett név eltér az 

útlevélben vagy a személyi igazolványban levő névtől.  

 

f. A diplomahonosítás díjának (100 RON) kifizetését igazoló nyugta/elismervény. A 

fizetési lehetőségeket megtalálja itt: 

https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-citizens-admission-
undergraduate-studies-in-Romania 

 

* 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. 

 

Figyelem! 

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

jelentkezéskor egy újabb dossziét kell összeállítani a karok specifikus felvételi 

követelményeiunek megfelelően. Ajánljuk a fordítások elkészítését két példányba 

kérni, egyet a CNRED részére és egyet a kar részére a felvételihez 

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

2. 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. 

3. 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. 

http://ubbcluj.ro/hu/

