
2021. februári záróvizsgák beosztása 

 

Beiratkozás:   2021. január 18-29. 

Vizsgák: 

Alapképzés  Általános és speciális vizsga: 2021. február 1. 

   Dolgozat megvédése:  2021. február 2. 

 

Mesteri képzés: Disszertáció megvédése: 2021. február 2. 

 
 
Tudnivalók: 
 
Iratkozni akkor lehet, ha megvan a dolgozat, a vezetőtanár átnézte és azt leadásra javasolja.  
 
Az iratkozás menete: a beiratkozási lapot, a dolgozatot (pdf-ben), vezetőtanár leadásra javasoló levelét, a 
konzultációs naplót és az eredeti iratokat (CSAK szkennelve, fotó NEM ALKALMAS): érettségi diploma, 
líceumi törzslap (foaie matricolă), egyetemi diploma, egyetemi diploma melléklete, el kell küldeni a 
magda.kopacz@ubbcluj.ro címre. 
 
A beiratkozó lapot a vizsgázni készülő hallgató kérésére küldjük, évfolyamra szabottan. Ezt mindenki 
kinyomtatja, kitölti a személyes adataival, aláírja és visszaszkenneli. Javasoljuk szkenneléshez a telefonos 
aplikációk használatát. A beiratkozó lapot csak pdf formátumban tudjuk elfogadni. 
 
A dolgozatot pdf formátumban kell elküldeni. A plágium nyilatkozatot kötelező befűzni a dolgozatba. A 
címlapon a címnek román nyelven is szerepelnie kell.  
 
A dolgozatvezető oktató leadásra javasolt levelét az iratokhoz csatolni kell. 
 
A 2019/2020-as tanév végzőseinek iratai a dékáni hivatalban vannak, értelemszerűen nekik nem kell ezeket 
az iratokat beküldeniük, csak az előző tanévek végzettjeinek. 
 
Az iratkozás utolsó napja 2021. január 29. 12,00 óra. Ezen időpont után érkező beiratkozási csomagot nem 
tudjuk elfogadni. 
 
A záróvizsgák ZOOM-on zajlanak, a vizsgák időpontjáról minden beiratkozót értesíteni fogunk. 
 
További információ kérhető a 0264-590715-ös telefonszámon vagy a magda.kopacz@ubbcluj.ro címen. 
 
 
Plágium nyilatkozat: 
 

Declarație pe proprie răspundere 
Subsemnatul/a..................................declar că lucrarea de licență/disertație pe care o voi prezenta 
în cadrul examenului de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeş-
Bolyai, în sesiunea iulie 2020, sub îndrumarea ................................... reprezintă o operă personală. 
Menționez că nu am plagiat o altă lucrare publicată, prezentată public sau un fișier postat pe 
Internet. Pentru realizarea lucrării am folosit exclusiv bibliografia prezentată şi nu am ascuns nici o 
altă sursă bibliografică sau fișier electronic pe care să le fi folosit la redactarea lucrării. Prezenta 
declarație este parte a lucrării şi se anexează la aceasta. 
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