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Az ösztöndíj kérések és a szociális ösztöndíj iratcsomójának feltöltése 2023. február 27.-március 17. 

között, utolsó nap 16,00-ig a https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/ felületen történik.  

 

Az ingyenes helyen tanuló hallgatók kérhetik a 

- teljesítmény ösztöndíjat (média 10 és 9,50 között) vagy 

- érdemösztöndíjat (7,00 média fölött) vagy/és 

- szociális ösztöndíjat (ha megvan a 30 kredit alap- és választható tantárgyakból). 

A fizetéses hallgatók csak az érdemösztöndíjra pályázhatnak. 

Mindazok - akiknek nem sikerült minden vizsgájuk, de legalább 20 kreditet elértek és szociálisan 

rászorulók - a rektori alapból pályázhatnak ösztöndíjra. 

 

A BBTE ösztöndíj szabályzata: 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2022-2023/Regulament-de-burse-pentru-studenti-
modificat.pdf 
 

Teljesítmény/érdem ösztöndíjra pályázók a Cerere bursă sem 2, 2022-2023 nyomtatványt (csatolom) 

töltik fel a megadott felületre. A kérésre be kell vezetni az előző félév átlagát és azt is, hogy 

ingyenes/fizetéses helyen tanul a hallgató, majd aláírni. 

A tanulmányi átlagokat a pótvizsgák befejeződése után, a 2. félév első napjaiban feltesszük a honlapra, 

onnan lehet majd bevezetni a kérésre.  

 

Nagyon fontos: 

A Declarație bursă documente electronic mindenkinek kötelező módon ki kell tölteni (csak a szociális 

iratcsomag), aláírni és feltölteni. Ekkor az iratokat nem kell behozni a titkárságra, nem kell postázni, csak 

feltölteni az ösztöndíj platformra.  

A szociális ösztöndíj iratcsomóját 1 dokumentumban kell feltölteni, ezen belül a megadott sorrendben 

szerepeljenek az iratok: Anexa 7, Anexa 8 (kézzel írott/szerkesztett, aláírva), a hallgató iratai, apa iratai 

(jövedelem igazolás/nyugdíjszelvény/nyilatkozat stb.), anya iratai (lásd mint előbb), a kisebb testvérek 

iratai (lásd mint előbb), Anexa 9 és a Declarație bursă documente electronic-ot aláírva.  

Abban az esetben, ha valamilyen dokumentumot pótolni kell (Dorina a platformon keresztül visszaír) azt 

pontosan megnevezve kell a felületre feltenni. 

Egészségügyi problémák esetén az Anexa 7. és Anexa 9-et + a Declarație…-t kell feltölteni. 

Az Anexa-kat a hallgató adataival ki kell tölteni, a titkársági részt nem. Minden dokumentum minden 

oldalát kötelező módon be kell számozni és alá kell írni a jobb alsó sarokban.  
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