
ROMÁNIA 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM - KOLOZSVÁR  

___________________________ KAR 

EGYETEMI TANULMÁNYI SZERZŐDÉS 

TÁVOKTATÁSI KÉPZÉSRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK SZÁMÁRA 

 ________ szám /2013 ________________ 

 

1. cikk – Jogalap : az 1/2011-es számú Nemzeti Oktatási Törvény 139. cikk c) pontja; az 

egyetemi tanulmányok megszervezéséről szóló 288/2004-es törvény; az 1011/2001-es 

Kormányhatározat 9. cikke; a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es törvény 1116. 

cikke; a BBTE Szenátusának 244/SEN/08.04.2013-as számú Szabályzata a felvételi díjakra, 

valamint a 2013–2014-es tanévi beiskolázási és záróvizsga-díjakra vonatkozóan. 

2. cikk – A szerz ődő felek : 

2.1. BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, székhelye Románia, Kolozsvár 400084, str. Mihail 

Kogălniceanu/ Farkas utca 1., bankszámlaszám RO76TREZ216504601X007224, Kolozsvári 

Kincstár, adószáma 4305849, dr. Ioan-Aurel Pop egyetemi tanár, akadémikus képviseletében, 

akkreditált állami felsőoktatási intézményi minőségben, személyes adatkezelői nyilvántartási 

száma 5533, a továbbiakban EGYETEM, és 

2.2. _____________________________________________________________, állandó 

lakhelye _______________________________, _________________ utca, ___ száma, ____ 

lakrész, ____________ megye, születési év/hónap/nap ___________, személyazonossági 

igazolvány ______ sorozat ___ szám. _________, személyi azonosító száma ___________, a 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem _____________ karának hallgatójaként, szakterület 

___________________, szak _____________________, képzési szint __________________, a 

továbbiakban HALLGATÓ. 

3. cikk – A szerz ődés tárgya : 

3.1. Jelen szerződés tárgya a távoktatásos képzési tevékenységek lebonyolítása, szabályozván 

az EGYETEM és a HALLGATÓ közötti jogviszonyt, a tanulmányi szerződést aláíró felek 

jogainak és kötelezettségeinek megjelölésével, az érvényben lévő jogszabályokkal, az oktatási 

miniszter rendeleteivel, az egyetemi Charta előírásaival, valamint az egyetem Szenátusának 

határozataival összhangban. 

4. cikk – A szerz ődés id őtartama : 

4.1. Jelen szerződés a rendes beiskolázás időtartamára készül, az érvényes szabályozó 

rendelkezésekben előírtaknak megfelelően, a 2013–2014-es egyetemi tanévvel kezdődően. 

4.2. Az EGYETEM elfogadta az európai kreditrendszerre vonatkozó szabályzatot, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy annak tartalmát nyilvánossá tegye saját internetes honlapján. 

4.3. Azon HALLGATÓNAK, aki a rendes időtartam alatt nem fejezi be a tanulmányi programot, 

kötelező módon egy új beiskolázási szerződés kitöltését kell kérvényeznie az egyetem által 

biztosított aktuális feltételek mellett. 

5. cikk – A szerz ődő felek jogai és kötelezettségei : 



5.1. Az EGYETEM jogai: 

a) meghatározza a hallgató beiratkozására, törzskönyvezésére, beiskolázására, tanulmányai 

megszakítására, kizárására, visszairatkozására, valamint a tanulmányai újrafelvételére 

vonatkozó feltételeket; 

b) ellenőrzi és figyelemmel kíséri, hogy a hallgató tiszteletben tartja-e a jelen szerződésben vagy 

az egyetemmel megkötött egyéb szerződésekben vállalt szerződési kötelezettségeit; 

c) ellenőrzi és figyelemmel kíséri, hogy a hallgató betartja-e hallgatói kötelességeit; 

d) megállapítja a beiskolázási díj összegét az iskoláztatás specifikus költségeinek és a Szenátus 

határozatainak függvényében; 

e) megállapítja a beiskolázási díjak bevételezésének módját és kifizetési határidejét. 

5.2. Az EGYETEM kötelezettségei: 

a) képzési tevékenységeket szervez, beleértve az ismeretek ellenőrzését is, egyetemi szinten, a 

törvényes rendelkezéseknek és az egyetemi autonómia alapján elfogadott belső 

szabályozásoknak megfelelően; 

b) minden egyetemi tanév kezdetén a hallgatók rendelkezésére bocsátja a tantárgyi leírásokat 

és az oktatási segédeszközöket, a szükséges segédanyagokat, a tutori tevékenység és az 

ellenőrző dolgozatok ütemezését; 

c) minden egyetemi tanév megkezdése előtt éves tanulmányi szerződést köt a hallgatókkal, 

amely tartalmazza a hallgatók által teljesítendő oktatási tevékenységeket, valamint az egyes 

tevékenységekhez kapcsolódó kreditszámokat; 

d) térítésmentesen kibocsátja a hallgatói igazolványokat és a hallgatói státust igazoló egyéb 

okiratokat, a hatályos jogszabályoknak és a vezető intézményi szervek határozatainak 

megfelelően; 

e) megszervezi és lehetővé teszi a hallgatók záróvizsgára történő beiratkozását; 

f) a didaktikai folyamat minőségének vonatkozásában megkülönböztetés nélkül viszonyul a 

különféle képzési formákra bejutott hallgatókhoz; 

g) az egyetemi tanév megkezdése előtt legkevesebb 15 nappal a hallgatók tudomására hozza 

az egyes évfolyamok esetében befizetendő tandíj összegét, feltüntetve azokat az egyetem 

honlapján; 

h) a kibocsátástól számított 10 napon belül tértivevényes ajánlott levélben közli a hallgatóval a 

kizárásáról szóló döntést, amelyet elküld a hallgató által megadott legutolsó állandó lakcímre; 

i) a karok vezetősége révén jóváhagyja a visszalépési kérelmeket, azok iktatásától számított 2 

(kettő) munkanapon belül; 

j) adott egyetemi tanév folyamán nem módosítja a díjakat és illetékeket. 

5.3. A HALLGATÓ jogai: 

a) részt vesz a tantervekben előírt didaktikai tevékenységeken és szakmai képzéseken; 

b) részt vesz az egyetemi közösség kiépítésében, az érvényes szabályozó rendelkezésekben 

előírtaknak megfelelően; 

c) a kijelölt vizsgaidőszakokban vizsgázik és záróvizsgát tesz a tanulmányok befejezésekor; 

d) kedvezményezettje az Európai Kreditátviteli Rendszer Szabályzata rendelkezéseinek; 



e) kedvezményezettje valamennyi jognak, kedvezménynek és lehetőségnek, amelyeket az 

érvényben lévő jogszabályok, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 3666/2012-es 

számú rendelete által jóváhagyott „Hallgatók jogainak és kötelezettségeinek törvénykönyve”, 

valamint az egyetem vezetősége által elfogadott szabályozások írnak elő. 

f) részesül a beiskolázási díj visszatérítéséből a tanulmányok abbahagyása kérvényezésének 

elfogadásától számított legtöbb 10 (tíz) napon belül, az alábbiak szerint: 

1. az a hallgató, aki a szerződés aláírásától számított legtöbb 5 (öt) napon belül kérvényezi 

tanulmányainak abbahagyását, és nem kapott oktatási erőforrásokat, visszakaphatja a 

befizetett díjat; 

2. az a hallgató, aki a szerződés aláírása után 5 (öt) nappal kérvényezi tanulmányainak 

abbahagyását, de még az első közvetlen tutori tevékenységet megelőzően, 

visszakaphatja a befizetett díjat, de az éves díj 15%-ával kevesebbet; 

3. az a hallgató, aki az első közvetlen tutori tevékenység teljesítését követően kérvényezi 

tanulmányainak abbahagyását, de még a tervezett teljes tutori tevékenység felénél 

korábban, visszakaphatja a befizetett díjat, de az éves díj 50%-ával kevesebbet; 

4. az a hallgató, aki a tervezett teljes tutori tevékenység több mint felének megvalósítását 

követően kérvényezi tanulmányainak abbahagyását, nem kaphatja vissza a befizetett 

díjat. 

5.4. A HALLGATÓ kötelezettségei: 

a) a tanulmányi szerződésekben vállat kötelezettségek teljesítése; 

b) az egyetem vezetőségi struktúrái által meghatározott és a távoktatási képzésért felelős karok 

részlegei számára előzőleg közzétett felkészítési program betartása; 

c) a törvényesség és az egyetem vezetőségi struktúrái által elfogadott valamennyi szabályozás 

tiszteletben tartása, különös tekintettel az egyetemi fegyelemre és az etikára; 

d) internethez való hozzáférés saját eszközök biztosításával; 

e) kifizeti az EGYETEM által megszabott és évente közzétett beiskolázási díjat, az egyes 

karokon és az egyetem saját honlapján évente meghirdetett és meghatározott összegben, 

módon és határidőre; 

f) késedelmes fizetés esetén, minden egyes napra vállalja a határidőre ki nem fizettet összeg 

utáni 0,04% késedelmi kamatot; 

g) az egyetemről való kizárás vagy más felsőoktatási intézményekhez történő átigazolás esetén 

nem kérvényezi a befizetett díjak visszatérítését, csak az egyetem Szenátusának 

244/SEN/08.04.2013 Szabályzata 12. cikkében előírt feltételek, határidők és összegek 

esetében; 

6. cikk – Fizetés és fizetési feltételek : 

6.1. A beiskolázási díjat a karok javaslatára az egyetem Szenátusa évente határozza meg, és a 

jelen szerződésben előírt feltételek alapján hozzák a hallgatók tudomására. 

6.2. A beiskolázási díjat egy összegben vagy részletekben lehet befizetni, az egyetem által 

megszabott és nyilvánossá tett feltételek és határidők alapján. 



6.3. Amennyiben a beiskolázási díj kifizetése nem történik meg a jelen szerződés által 

meghatározott határidőre, ez késedelmi kamat felszámolásához vezet. A késedelmi kamat 

kifizetése a fontosabb tartozások kiegyenlítésének időpontjában történik.  

6.4. A beiskolázási díj és/vagy a határidőre meg nem fizetett díjra számított késedelmi kamatok  

kifizetésének elmulasztása legkésőbb a félévi vizsgaidőszak megkezdésének időpontjáig, 

ahogyan ezt az egyetemi tanév jóváhagyott szerkezete is előírja, maga után vonja a hallgatók 

vizsgáról való kizárását, az ezzel járó valamennyi következménnyel együtt. 

6.5. A beiskolázási díj és/vagy a határidőre meg nem fizetett díjra számított késedelmi kamatok 

kifizetésének elmulasztása legkésőbb a következő egyetemi félév kezdetéig, ahogyan ezt az 

egyetemi tanév jóváhagyott szerkezete is előírja, feljogosítja az egyetemet a hallgató kizárására,  

akinek vállalnia kell az ezzel járó valamennyi következményt. 

6.6. A díjak és illetéket és/vagy a határidőre meg nem fizetett díjakra számított késedelmi 

kamatok kifizetésének elmulasztása miatt az egyetemről kizárt hallgató újrairatkozhat az 

egyetem által kínált képzési programokra, amennyiben az egyetem fele kiegyenlítette 

tartozásait. 

7. cikk – A szerz ődés megsz űnése és felbontása : 

7.1. A tanulmányi szerződés megszűnhet a felek beleegyezésével. A megszűnés időpontjáig 

létrejövő kötelezettségeket a szerződés feltételeinek megfelelően kell teljesíteni. 

7.2. A tanulmányi szerződés a tanulmányok befejezésével megszűnik.  A megszűnés időpontjáig 

létrejövő kötelezettségeket a szerződés feltételeinek megfelelően kell teljesíteni. 

7.3. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az általa vállalt kötelezettségeket, a szerződés 

egyoldalúan felbontható az egyetem részéről. Ebben az esetben az egyetem jogosult a hallgató 

által felhalmozott tartozások és a hozzájuk kapcsolódó esetleges késedelmi kamatok 

beszedésére és/vagy az okozott anyagi károk megtérítésére. 

7.4. A szerződés felbontása rendszerint abban az esetben történik, amikor a hallgató kérvényezi 

a tanulmányok abbahagyását vagy más felsőoktatási intézményhez szeretne átigazolni. 

7.5. Az EGYETEM részéről történő bármilyen engedmény nem értelmezhető az egyetemről való 

kizárás kikötéseitől, valamint a semmisségi záradékoktól való eltekintésnek. 

8. cikk – Egyéb záradékok  

8.1. A jelen szerződés értelmezéséből, teljesítéséből vagy felbontásából fakadó jogviták 

rendezése céljából szerződő felek a kolozsvári illetékes hatóságokhoz fordulhatnak. 

8.2. Jelen szerződés megköttetett a mai napon, 2013. _________________, az EGYETEM 

székhelyén, 2 (kettő) eredeti példányban, egy-egy példány mindkét fél számára. 

8.3. Az EGYETEM részéről jelen szerződést a ____________________________________ Kar 

dékánja írta alá, akit erre az EGYETEM Rektora által ___________________ kibocsátott 

___________________ számú Határozat hatalmazott fel. 

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM - Kolozsvár   HALLGATÓ 

DÉKÁN        Családnév: 

      Keresztnév: 

      Aláírás: 

 KARI ADMINISZTRÁTOR  


