Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Műszaki és Humántudományok Kar
Marosvásárhely
FELVÉTELI SZABÁLYZAT
A 2013-2014-ES TANULMÁNYI ÉVRE
1. Bevezetés
A jelen szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 2013-as
tanulmányi évre vonatkozó felvételi szabályzatának előírásaihoz igazodik.

2. Jelentkezhetnek
-hazai vagy külföldi érettségivel rendelkező személyek, egyetemi hallgatók vagy felsőfokú
oklevéllel rendelkező személyek. A külföldön érettségizett jelentkezők esetében az ott
elért eredményeket a kari felvételi bizottság számítja át, a romániai Oktatási Minisztérium
által elismert tanulmányok alapján.
-Azon egyetemi hallgatók, akik a Sapientia EMTE keretében egy második szakra
iratkoznak, csak költségtérítéses helyeket foglalhatnak el.
Tájékoztatás a felvételivel kapcsolatban a kar székhelyén, telefonon, a kar honlapján http://www.ms.sapientia.ro - vagy e-mailben kapható.
3. A Kari Felvételi Bizottság összetétele: a Kari Felvételi Bizottság összetételét a Kari
Tanács javaslatára a Szenátus hagyja jóvá.
4. A felvételi vizsga szakaszai:
4.1 Nyári vizsgaidőszak:
- Beiratkozás a karon: 2013. július 15-21 közötti időszakban, naponta 9-16 óra között,
szombaton és vasárnap is.
- Külföldi érettségi oklevéllel rendelkező jelentkezők felvételi igénylésüket 2013. Július
04-ig (csütörtök) kell benyújtsák a Kar dékáni hivatalába, mivel ezen esetekben kötelesek
vagyunk a romániai Oktatási Minisztérium jóváhagyását kérnünk, legkevesebb 2 (két)
héttel a felvételi vizsga előtt.
- Az eredmények kifüggesztése: 2013. július 22-én
- Fellebbezések benyújtása: 2013. július 22 és 23-án.
- Az eredményesen felvételizők beiratkozása: 2013. július 23-27 között.
- A júliusi felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése: 2013. július 27-én.
4.2. Őszi vizsgaidőszak (amennyiben a 2013. júliusi vizsgaidőszakban maradtak betöltetlen
helyek):
- Beiratkozás a felvételire: 2013. szeptember 6-11 közötti időszakban.
- Az eredmények kifüggesztése: 2013. szeptember 12-én.
- Fellebbezések benyújtása és megoldása 2013. szeptember 12 és 13.
- Az eredményesen felvételizők beiratkozása: 2013. szeptember 13-14 között.
- Végső eredmények kifüggesztése: 2013. szeptember 14-én.
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5. A felvételi átlag kiszámítása
a.) Az Informatika, Mechatronika, Számítástechnika, Automatika és alkalmazott
informatika, Távközlési technológiák és rendszerek, Számítógépes művelettervezés és
gyártásirányítás szakok esetében a felvételi jegy összetevői a következők:
- 1. jegy: az érettségi átlag,
- 2. jegy: az érettségi vizsgán matematikából vagy fizikából vagy informatikából elért
jegy. A 2. jegy valamely tantárgyversenyen vagy képességfelmérő vizsgán elért eredmény
is lehet (ld. 2. melléklet, A2.1. táblázat).
A felvételi átlag kiszámítása:
Felvételi jegy =(0.5*1. jegy + 0.5*2. jegy)
Megjegyzések:
- A matematikából elért érettségi jegy esetében az 1. melléklet A 1.1. táblázatában
látható szorzókat alkalmazzák.
- Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik érettségi jeggyel matematikából vagy
fizikából vagy informatikából (programozási nyelvek), de részt vesz a Sapientia EMTE
szervezésében sorra kerülő valamely képességfelmérő vizsgán, a vizsgán elért eredmény
a felvételi átlag 2. összetevőjének minősül, a 2. melléklet A2.1. táblázata által előírt
feltételek mellett.
- Amennyiben a jelentkező kimagasló eredményt ért el valamely elismert
tantárgyversenyen, az a felvételin a maximális bejutási jeggyel lesz egyenértékű. Az e
tekintetben elismert tantárgyversenyek és eredmények jegyzékét a 2. melléklet A2.1.
táblázata tartalmazza.
b.) A Kertészmérnöki és Tájépítészet szakok esetében a felvételi jegy összetevői a
következők:
- 1. jegy: az érettségi átlag,
A felvételi átlag kiszámítása:
Felvételi jegy =1*1. jegy
Megjegyzések:
- Amennyiben a jelentkező kimagasló eredményt ért el valamely elismert
tantárgyversenyen, az a felvételin a maximális bejutási jeggyel lesz egyenértékű. Az e
tekintetben elismert tantárgyversenyek és eredmények jegyzékét a 2. melléklet A2.2.
táblázata tartalmazza.
c.) A Kommunikáció és közkapcsolatok, valamint a Egészségügyi szolgáltatások és
szakpolitikák szakok esetében a felvételi jegy összetevői a következők:
- 1. jegy: az érettségi átlag,
-2. jegy: az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból vagy román nyelv és
irodalomból elért eredmény (amennyiben a jelentkező román tannyelvű osztályban
érettségizett).
A felvételi átlag kiszámítása:
Felvételi jegy =(0.5*1. jegy + 0.5*2. jegy)
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Megjegyzések:
- Amennyiben a jelentkező kimagasló eredményt ért el valamely elismert
tantárgyversenyen, az a felvételin a maximális bejutási jeggyel lesz egyenértékű. Az e
tekintetben elismert tantárgyversenyek és eredmények jegyzékét a 2. melléklet A2.3.
táblázata tartalmazza.
d.) A Fordító tolmács szak esetében a felvételi jegy összetevői a következők:
- 1. jegy: az érettségi átlag,
- 2. jegy: az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalomból elért eredmény,
- 3. jegy:
- az érettségi vizsgán román nyelv és irodalomból elért eredmény, amennyiben a
jelentkező a román – magyar szakot választja,
- az angol/német érettségi vizsgán szerzett minősítéssel egyenértékű érdemjegy, abban
az esetben, ha a jelentkező az angol-magyar vagy német-magyar szakokra kíván
jelentkezni
A felvételi jegy számítására használt összefüggés:
Felvételi jegy = (0.4*1 jegy + 0.3*2 jegy + 0.3*3 jegy)
Megjegyzések:
- Tekintettel az évek során szervezett érettségi nyelvvizsgák minősítésére (idegen nyelv
képességi teszt, idegen nyelv szóbeli vizsga, idegen nyelv írásbeli vizsga), a 3 számú
jegyet a felvételi bizottság a következőképpen értékeli:
 Ha az érettségi vizsgán angol/német nyelvből jegy minősítése van, ezt
elfogadjuk 3 sz. jegynek
 Ha az angol/német képességi nyelvteszten (és nincs az érettségin ezen nyelvből
írásbeli vizsgán elért érdemjegye) A1, A2, B1 és B2 típusú minősítést ért el,
akkor ezt a következőképpen egyenértékesítjük:
Érettségi minősítés
A1
A2
B1
B2


Egyenértékű jegy (3 sz. jegy)
6
7
8
9

Ha az angol/német szóbeli nyelvvizsgán „elfogadott” (ADMIS) minősítést ért
el, a minősítés értékesítése céljából a felvételiző diák a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi helyszínén, a beiratkozás napján, egy 50 pontos tesztet kell
megoldjon (egyetlen helyes válaszos tesztkérdések), amelynek időtartama 40
perc, és az elért eredményt a következőképpen értékesítjük:

3sz. jegy = 5,00 + 0,1 * (a teszten elért helyesen megoldott pontok száma, amely
0-tól 50-ig vehet fel értéket)
Tehát aki a teszten 0 pontot ér el, megvan az 5–ös 3 sz jegye, aki 50 pontot ér el,
annak a 3 sz. jegye 10-es lesz.
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- Abban az esetben, ha a jelentkező kimagasló eredményt érte el valamely rangos és
elismert versenyen, ezt elismerik a felvételi vizsga során, mint a legmagasabb
lehetséges (végső) érdemjegyet. A versenyek és a kimagaslónak számító
eredmények jegyzéke a 2. Mellékletbe foglalt A 2.4. táblázatban lelhető fel.
6. A helyek betöltése
A felvételi vizsga lebonyolítása céljából a Műszaki és Humántudományok Karon a szakokat a
következőképpen csoportosítják:
-I. csoport: Informatika, Mechatronika, Számítástechnika, Automatika és alkalmazott
informatika, Távközlési technológiák és rendszerek, Számítógépes művelettervezés és
gyártásirányítás (mérnöki és informatikai szakirányok).
-II. csoport: Kertészmérnöki, Tájépítészet.
-III. csoport: Kommunikáció és közkapcsolatok, Egészségügyi szakpolitikák és
szolgáltatások.
-IV. csoport: Fordító és tolmács szak.
A helyek betöltése a felvételi vizsgán elért végső jegy csökkenő sorrendjében történik,
figyelembe véve az adott csoporton belül a jelentkezők által bejelölt opciók sorrendjét. A
helyek betöltése a következő algoritmus szerint történik.
6.1. Első kör:
1. lépés: A Mérnöki szakok + Informatika, Kertészmérnöki + Tájépítészet és
Társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok + Egészségügyi szolgáltatások és
szakpolitikák csoportok esetében a jelentkezőket a felvételi átlag csökkenő sorrendjében
rangsorolják ("a felvételi átlag az elsődleges szempont az opcióval szemben" elv szerint).
Határesetekben (pl. az utolsó bejutó átlag és az utolsó tandíjmentes hely), egyenlő
felvételi átlag esetén a jelen szabályzat 7. pontjában foglaltak lesznek hatályosak.
2. lépés: Az első lépésben meghatározott sorrend alapján minden jelentkező elfoglal
egy helyet a megjelölt csoporton belül, a rendelkezésre álló helyek, illetve a megjelölt
opciók függvényében.
Megjegyzések:
a) A Fordító-tolmács tanulmányi program esetében a jelölteket az opció
elsődlegességének elve alapján veszik fel valamely szakra (román-magyar, angol-magyar
vagy német-magyar) a meghirdetett helyek számának függvényében. Abban az esetben,
ha valamely szakon nem töltik be a helyeket, a betöltetlenül maradt helyeket szétosztják a
többi szakok között.
b) Az eredmények kifüggesztését követően, a felvett jelentkezők (akik bejutottak egy
vagy több szakra) kötelesek a kifüggesztést követő 3 napon belül elfoglalni a felvételin
elnyert helyüket. Ellenkező esetben a jelentkező elveszíti a felvételi vizsga során
megszerzett helyét (és így azon jogát is, hogy a második elosztási körben részt vehessen).
6.2. A második kör
A helyek elfogadására szánt határidő lejártát követően megkezdődik a második
elosztási folyamat, amelyben részt vesznek:
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Azok a jelentkezők, akik elfoglalták a felvételi vizsgán elnyert helyüket
kitöltve az erre vonatkozó űrlapot, illetve befizették a tandíj előlegét (abban az
esetben, ha tandíjköteles helyre nyertek felvételt), illetve azok a jelentkezők,
akiket az első kör során elutasítottak;
Nem vehetnek részt :
Azon jelentkezők, akik visszavonták dossziéjukat;
Azon jelentkezők, akik nem foglalták el az elnyert helyet.
A második elosztási körben a jelentkezők az eredeti opciójukkal vesznek részt, melyet a
beiratkozási ívben megjelöltek. Abban az esetben, ha valaki egyetlen opciót jelölt meg
(például egyetlen szakirányon belül kizárólag tandíjmentes helyet), és az első körben
elutasították, felvételt nyerhet a második körben, ha felszabadulnak tandíjmentes helyek (a
dossziék visszavonása következtében), és ha a felvételi átlaga lehetővé teszi ezt a számára
(versenyben és viszonyítva a többi jelentkezőkhöz, akik részt vesznek a második elosztási
körben).
A második elosztási kör megkezdése előtt a jelentkezőknek lehetőségük van írásban
megerősíteni megmaradási szándékukat azon a tanulmányi programon (szakon), amelyre első
körben bejutottak, vagy kifejezhetik azon igényüket, hogy a beiratkozási ívben megjelölt
opcióik sorrendjében más szakra kerülhessenek.
Egy adott szakon első körben megszerzett helyen való megmaradás nem zárja ki azt, hogy a
jelentkező átkerülhessen tandíjköteles helyről tandíjmentesre.
A tandíjas helyekre vonatkozó észrevételek
Az EMTE – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Működési Szabályzatába foglaltak
szerint a 2., 3. és 4. tanulmányi évek során a tandíjmentes helyeket újra elosztják a hallgatók
tanulmányi előmenetelének figyelembe vételével. Így azon hallgatóknak, akik költségtérítéses
helyre jutottak be, lehetőségük nyílik, hogy átkerülhessenek 2., 3. és 4-ed évben tandíjmentes
helyre, ha megfelelő tanulmányi átlaggal rendelkeznek.
7. A bejutási sorrend meghatározása határhelyzetekben, azonos átlagok esetén
Abban az esetben, ha több jelentkező ugyanazon átlaggal az utolsó bejutó helyen van, vagy
az utolsó tandíjmentes helyet foglalja el, azon jelentkezőt veszik fel, vagy azon jelentkező jut
be a tandíjmentes helyre, aki a nagyobb érettségi átlaggal rendelkezik (1. érdemjegy).
A Fordító-tolmács szakon az angol/német tantárgyból szerzett érdemjegyet (3. érdemjegy)
veszik figyelembe.
8. Beiratkozási díj és tandíj (költségtérítés)
A beiratkozási díj minden szakirányon 50 RON.
A 2013-as Felvételi Szabályzat értelmében mentesülnek a beiratkozási díj befizetése
alól azon 25 életévüket be nem töltött jelentkezők, akik esetében fennáll valamelyik az alábbi
helyzetek közül:
Árvák vagy félárvák;
Árvaházi neveltek;
A szülők tanügyi dolgozók (beleértve a már nyugalmazott szülőket is);
A szülők valamely alapító felekezet lelkipásztorai;
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A Sapientia Tudományegyetem, vagy a Sapientia Alapítvány dolgozói, illetve
azok gyerekei.
A tandíjat illetően minden évben a Sapientia EMTE Szenátusa határoz. A tandíjak a 3. Sz.
mellékletben találhatók.
9. Tantárgyversenyek díjazottjaira vonatkozó beiratkozási szabályok
A tantárgyversenyek és a szakversenyek díjazottai a felvételi vizsgán az 5. fejezetben
megszabott érdemjegyekkel vesznek részt. Ezen jelöltek nem mentesülnek a beiratkozási díj
kifizetésétől.
Abban az esetben, ha valamely jelentkezőt több szakra is felveszik, csak egyetlen szakot
végezhet tandíjmentesen.
10. Általános és záró rendelkezések
A beiratkozási dosszié visszavonása az eredményhirdetés előtt a vizsgáról való kizárást vonja
maga után.
A fellebbezéseket az egyetem titkárságán lehet benyújtani az eredményhirdetést követő 48
órán belül. A fellebbezéseket 2 napon belül oldják meg, és az eredményeket kifüggesztik.
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1. sz. melléklet

A1.1 táblázat: Az érettségi vizsgán matematikából elért jegy szorzói
Az elvégzett szakirány/profil/szak
Elméleti szakirány, reál profil, matematika-informatika szak, továbbá
vokacionális szakirány, katonai profil, matematika-informatika szak
Elméleti szakirány, reál profil, természettudományok szak.
Technológiai szakirány: szolgáltatások profilja, valamennyi
szakképesítés; erőforrások profilja, valamennyi szakképesítés;
technikai profil, valamennyi szakképesítés
Vokacionális szakirány, pedagógiai profil, óvó- és tanítóképző szak

A vizsga típusa
M1

Szorzó
1.0

M2

0.9

M3

0.8

2. sz. melléklet
A2.1 táblázat: Az Informatika, Mechatronika, Számítástechnika, Automatika és alkalmazott informatika,
Távközlés, valamint Számítógépes művelettervezés és gyártásirányítás szakok esetében elismert
tantárgyversenyek és tesztek
A
felvételi
jegy
Tantárgy
Verseny / Teszt
Szakasz
Eredmény
kiszámításánál elismert
eredmény
A Sapientia EMTE által a
XII. osztályosok számára a
A felvételi jegy 2. jegye=
felvételi
vizsga
előtt
A teszten elért jegy
a teszten elért jegy
szervezett
matematikai
teszt
megyei
I., II. vagy III. hely
Matematikai Olimpia, IX.,
országos és
XII. osztály
részvétel
nemzetközi
A IX – XII. osztályok
számára
szervezett
I., II., III. hely vagy
megyeközi
versenyek megyeközi
dicséret
Matematika
matematikából, ideértve a
Sapientia-ECN versenyt is
I., II., III. hely vagy A felvételi jegy =10
A
magyar
tannyelvű
erdélyi
dicséret
líceumok
matematikai
versenye, IX. és XII.
nemzetközi
részvétel
osztály
Gordiusz
matematika
tesztverseny, IX. - XII. II.
részvétel
osztály
A Kenguru matematikaII.
részvétel
verseny, IX,- XII. osztály
A Sapientia EMTE által a
XII. osztályosok számára a
felvételi
vizsga
előtt
szervezett teszt fizikából
Fizika
A kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetem
által
szervezett Augustin Maior
fizikaverseny
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A teszten elért jegy

A felvételi jegy 2. jegye=
a teszten elért jegy

I., II., III. hely, az
összpontszám
legalább
70%-a
kötelező

A felvételi jegy =10

Az összpontszám
legalább 40%-a

A felvételi jegy 2. jegye =
(az elért pontszám)/100
+3

Fizika Olimpia, IX.- XII.
osztály
Schwartz
Lajos
emlékverseny, Nagyvárad,
X., XI. és XII. osztály
Heinrich-Vermes verseny,
IX., X. és XI. osztály
A soproni Vermes Miklós
fizikaverseny, IX., X. és
XI. osztály
TUDEK fizikaverseny
TUDOK fizikaverseny

Informatika
tantárgyolimpia, IX.- XII
osztály

Informatika

A Sapientia Egyetem által
szervezett
"Nemes
Tihamér"
informatika
tantárgyverseny
"Sapientia
ECN"
informatika szakverseny
TUDEK
informatikaverseny
TUDOK
informatikaverseny
„Kalkulusz” Bolyai Farkas
Elméleti Líceum által
szervezett
programozóverseny
A XII. osztályos tanulók
számára
a
Sapientia
Egyetem által szervezett,
felvételi előtti informatika
teszt

megyei
országos és
nemzetközi

I., II. vagy III. hely
részvétel
I., II. vagy III. hely

erdélyi

I., II. vagy III. hely

nemzetközi

Az első 10 hely

erdélyi
nemzetközi

I., II. vagy III. hely
részvétel

Megyei

I, II vagy
helyezés

Országos és
nemzetközi

Részvétel

I, II vagy
helyezés

A felvételi jegy =10

III

III

erdélyi

I., II. vagy III. hely

nemzetközi

részvétel

országos

I., II. vagy III. hely

A teszt során elért
jegy

Felvételi általános =10

A felvételi jegy 2.
összetevője = a teszt során
elért jegy

A2.2 Táblázat: A Kertészmérnöki és Tájépítészet szak esetében elismert versenyek/tesztek
A
felvételi
jegy
Tantárgy
Verseny
Szakasz
Elért eredmény
kiszámításánál
elismert eredmény
A XII. osztályos tanulók
számára
a
Sapientia
A felvételi jegy 2.
A teszt során elért
Egyetem által szervezett,
összetevője = a teszt
jegy
érettségi utáni matematika
során elért eredmény
teszt.
I., II. vagy III.
Megyei
Matematika
helyezés
tantárgyolimpia, IX.- XII
Országos
és
Részvétel
Matematika osztály
nemzetközi
Felvételi általános =10
Megyeközi
matematika
tantárgyversenyek
I., II., III. helyezés
(beleértve a Sapientia- Megyeközi
vagy dicséret
ECN versenyt) IX.-XII
osztály.
"Erdélyi
Magyar
I., II., III. helyezés
Erdélyi
Matematika Verseny", IX.vagy dicséret
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XII osztály.

Nemzetközi

Részvétel

II. szakasz

Részvétel

II. szakasz

Részvétel

Biológia tantárgyolimpia,
IX., XII osztály

Megyei

I., II. vagy
helyezés

Kémia
tantárgyolimpia,
IX., XII osztály

Megyei

"Gordiusz"
Matematika
tantárgyverseny, IX.- XII
osztály.
"Kenguru"
Matematika
verseny, IX.- XII. osztály.
Biológia

Kémia

Országos
nemzetközi

és

és

III.
Felvételi általános =10

Részvétel
I., II. vagy
helyezés

Országos
nemzetközi

Felvételi általános =10

III.
Felvételi általános =10

Részvétel

A2.3 Táblázat: A Társadalmi Kommunikáció és Közkapcsolatok szak és a Egészségügyi szolgáltatások és
szakpolitikák szak esetében elismert versenyek/tesztek
Tantárgy

Verseny
"Mikes
tantárgyverseny,
IX.- XII osztály.
Magyar
tantárgyolimpia,
osztály.

Magyar
nyelv

Pszichológia

Kelemen"

Szakasz

Elért eredmény

Megyei

I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I helyezés

Országos
alternatív
IX.- XII

Megyei
Országos

"Kazinczy
tantárgyverseny,
IX.- XII. osztály.

Ferenc"

"Implom
tantárgyverseny,
IX.- XII. osztály.

József"

"Aranka
tantárgyverseny,
osztály.

György"
IX.- XII

Megyei
Országos
Megyei
Országos

Pszichológia tantárgyolimpia,
IX.- XII osztály.

Megyei
Országos
Megyei
Országos
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A
felvételi
jegy
kiszámításánál
elismert eredmény

I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret

Felvételi általános =10

Felvételi általános =10

A2.4 Táblázat: A Fordító - Tolmács szak esetében elismert versenyek/tesztek
Tantárgy

Magyar
nyelv

Román
nyelv

Angol nyelv

Német
nyelv

Verseny

Szakasz

Elért eredmény

Megyei

I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I. helyezés
I., II., III. helyezés
vagy dicséret
I. helyezés

"Mikes
tantárgyverseny,
IX.- XII. osztály

Kelemen"

Magyar
tantárgyolimpia,
osztály.
"Kazinczy
tantárgyverseny,
IX.- XII osztály.

alternatív
IX.- XII.

Megyei

Ferenc"

Megyei

Országos

Országos

"Implom
József"
tantárgyverseny,
IX.- XII. osztály.
"Aranka
György"
tantárgyverseny, IX.- XII.
osztály.
Román tantárgyolimpia, IX.XII. osztály

Angol tantárgyolimpia,
XII. osztály

Országos

IX.-

Német tantárgyolimpia, IX.XII. osztály

Megyei
Országos
Megyei
Országos
Megyei
Országos

I., II. vagy III.
helyezés
vagy
dicséret

Megyei

I. helyezés

Országos

I., II., III. helyezés
vagy dicséret

Megyei

I. helyezés

Országos

I., II., III. helyezés
vagy dicséret

A
felvételi
jegy
kiszámításánál
elismert eredmény

Felvételi általános =10

Felvételi általános =10
abban az esetben, ha a
jelentkező a RománMagyar fordítói szakot
választja
Felvételi általános =10
abban az esetben, ha a
jelentkező a AngolMagyar fordítói szakot
választja
Felvételi általános =10
abban az esetben, ha a
jelentkező a NémetMagyar fordítói szakot
választja

3. sz. melléklet
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán a következő
tandíjak érvényesek a 2013 – 2014 tanévben:
400 Eurónak megfelelő összeg lejben (a tanév kezdetén érvényes árfolyamon, amit
lerögzítünk az év elején)
vagy
750 Eurónak megfelelő összeg lejben (a tanév kezdetén érvényes árfolyamon, amit
lerögzítünk az év elején). Ez Fordító tolmács és Tájépítészet szakon érvényes.
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