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Tandíj összege a 2021/2022 tanévben (a felvételi kritériumokban egyes szakokra megállapított tandíj) 

Éves tandíj összege (Euro) Éves tandíj összege (RON) 

250 1250 

350 1750 

400 2000 

450 2250 

500 2500 

600 3000 

700 3500 

750 3750 

 

 

Adminisztratív díjak a Sapientia EMTE-n (2021/2022 tanév) 

 Díj megnevezése Összege (RON) Megjegyzés 

1.  Felvételi beiratkozási díj 50-100  

2. Újra beiratkozási díj, kizárás után 100 Az emelt tandíj-

hozzájáruláson felül 
3. Tanulmányok újrafelvételének díja, a tanulmányok 

megszakítása után 
100  

4. Kiegészítő éven továbbtanulás, amennyiben a rendes 

tanulmányi időszak alatt nem teljesítette a hallgató a 

felvett krediteket 

100+ a kreditszám 

szerint az újra felvett 

tantárgyak díja 

Kivétel 2341/2020.04.24. 

szenátusi határozat szerint 

5. Az intézményen belüli szakok közötti átvétel díja 100  

6. Újra felvett tantárgy díja 40*kreditszám Kivétel 2341/2020.04.24. 

szenátusi határozat szerint 
7. Sürgősségi eljárási díj 30  

8. Törzskönyvi kivonat, oklevél vagy oklevélmelléklet 

másodpéldányának kibocsátása, kérésre 
100  

9. Kiegészítő vizsgaidőszakban tett vizsga 50  

10. Szak analitikus programjának kibocsátása 200  

11. Különbözeti vizsgák 50  

12. Tanulmányi okmányok hitelesítéséről szóló igazolás 10  

13. Laboratóriumi gyakorlat újra megszervezése, kérésre 20/óra  

14. Másodszori beiratkozás utáni tandíj 2500 TVSZ 26.§ 4. és 6. pontnak 

megfelelően 
15. Harmadszori beiratkozás utáni tandíj 3500 TVSZ 26.§ 4. és 6. pontnak 

megfelelően 
16. Záróvizsga díj 450 * 
17.  Az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan végzett I. 

szintű tanárképzési program képzési díja (teljes 

képzési időszakra) 

300/tanév A TI működési szabályzata 

12.1.a pontjának megfelelően 

18. LinguaSap nyelvvizsga díj hallgatóknak és 

alkalmazottaknak 
70 Hallgatóknak másodszori 

feliratkozás esetén 
19. LinguaSap nyelvvizsga díj külső személyeknek 120  

2513/2021.06.25. 

szenátusi határozat 
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20. ECL nyelvvizsga díj 150 euro (750 RON) 

első vizsga, 100 euro 

(500 lej) ismétlő vizsga 

 

21. Ügyintézési díj 20/tantárgy Késedelmes Neptun 

ügyintézés 
22. Tanulmányi okmányok tárolási díja (hallgatói 

jogviszony lezárását követő 3 éven túl) 
Oklevelenként 20 euro 

(100 lej) + minden 

évben további 5 euro (25 

lej)  

érettségi oklevél, egyetemi 

oklevél+melléklet, mesteri 

oklevél+melléklet, DSPP 

bizonyítvány+melléklet 
 

A díjak mértékének megállapítása 1 Euro=5 lej árfolyamon történt. 

*Amennyiben a végzett hallgató egy adott évhez tartozó két záróvizsga lehetőség közül valamelyikre vagy mindkettőre 

jelentkezett, de egyiken sem vizsgázott sikeresen, és egy újabb tanévhez tartozó záróvizsgára is beiratkozik. Ha az első évben 

csak egy vizsgát szervez az EMTE, a végzett mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a következő év első vizsgaalkalmával. 

 


