
TEHETSÉGGONDOZÁS
A BABEȘ-BOLYAI 

TUDOMÁNYEGYETEMEN



• 76 magyar BSc és 44 magyar MSc szak

• 22 karból 2 teljesen magyar nyelvű kar és

• 19 magyar intézet

• mintegy 300 magyarul oktató szakember, köztük
számos habilitált – doktori képzésre lehetőség

• több mint 6000 magyar hallgató

• a 2021-es hivatalos metarangsorban a legjobb helyezést
elérő egyetem

Jelenleg a BBTE… 



Hol?

Matematika és Informatika Kar
Fizika Kar
Kémia és Vegyészmérnöki Kar
Földrajz Kar
Környezettudományi és 
Környezetmérnöki Kar
Történelem és Filozófia Kar
Pszichológia és Neveléstudományi Kar
Politika-, Közigazgatás- és 
Kommunikációtudományi Kar

Testnevelés és Sport Kar
Szociológia és Szociálismunkás-

képző Kar
Római Katolikus Teológia Kar

Református Tanárképző és Zene Kar
Bölcsészettudományi Kar

Színház és Film Kar
Közgazdaság és 

Gazdálkodástudományi Kar
Mérnöki Kar



BBTE a helyi közösségekért…

Kihelyezett tagozatok magyarul:

- Szatmárnémeti
- Marosvásárhely
- Székelyudvarhely
- Gyergyószentmiklós
- Kézdivásárhely
- Sepsiszentgyörgy

Képzések:

- Óvó- és tanítóképzés
- Közigazgatás

- Turizmus
- Közgazdaságtudomány

- Környzettudomány



A kutatás hozzájárul az egyetem sikerének és nemzetközi 
elismertségének növeléséhez, és…

oktatás kutatás révén

posztgraduális intézet: STAR BBTE

kutatóintézetek

BBTE, a kutatóegyetem



Az iskolától az egyetemig és vissza

Középiskolások

Hosszú

Hétvégéje

Iskola Másként Hét

Nyári Egyetemek (ROSE), 
szakmai gyakorlatok, táborok, 
tanulmányi versenyek



Tehetséggondozás?

Honnan kezdjük?



StudHub – a tanulási központ

Egyetemi és kari programok



Student to Student – a mentorprogram



Szakmai gyakorlat programok



…mindig tovább

Szakkollégiumi hálózat:

• 24 szakkollégium a KMEI-vel
együttműködésben, valamint a BBTE 
Akadémiai Szakkollégium

• tanár-diák, diák-diák együttműködés 
ösztönzése

• egyéni, csoportos kutatások ösztönzése
• szakmai életbe való bekapcsolódás 

elősegítése

Mentorklub, Interdiszciplináris konferencia



Szakkollégiumi hálózat:

• 24 szakkollégium a KMEI-vel
együttműködésben, valamint a BBTE 
Akadémiai Szakkollégium

• tanár-diák, diák-diák együttműködés 
ösztönzése

• egyéni, csoportos kutatások ösztönzése
• szakmai életbe való bekapcsolódás 

elősegítése

…mindig tovább



2005-2021: a 
hallgatóink által
elért összes díjak
száma elérte a 
130-at, a 
dobogós
helyezések
száma egy híján
a 100-at

Gazdasági Tanácsadó Klub



Egyetemi keretek:
- tudományos/művészeti/sport

kiválósági ösztöndíj
- Academia Claudiopolitana



ETDK – a kolozsvári specialitás

…mindig tovább



2015 – 32. OTDK – FiFöMa
2021 – 35. OTDK - Biológia

35. OTDK: a BBTE hallgatói 6 első, 10 második, 9 harmadik díjat szereztek
meg, ezenkívül 10 különdíjat és 1 jutalomdíjat is elnyertek

…mindig tovább



32 doktori iskola: 4 kivételével 
mindegyikben van magyar 

doktori vezető

doktori és posztdoktori 
vállalkozói kézségfejlesztő

programok

…és a folytatás



Egyetemi 
minőségbiztosítás


