FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2021- LÍCEUM
A 2021-2022-es tanévben a Kolozsvári Református Kollégiumban két líceumi
kilencedik osztály indul:
- humán-teológia intenzív német szak (kezdő és haladó német csoport, heti 4
órában) (második idegen nyelv az angol, heti 2 órában)
- reál-természettudomány intenzív angol szak (kezdő és haladó angol csoport,
heti 4 órában) (második idegen nyelv a német, heti 2 órában)

1. Humán-teológia intenzív német osztályba felvételizők figyelmébe
A felvételi két összetevőből áll:
-V-VIII osztályos vallásjegyek átlaga
-online interjú (motivációs beszélgetés)
Szükséges iratok:
- a beiratkozási kérvény melléklete -anexa la fișa de înscriere- (a felvételiző
diák általános iskolája állítja ki);
- születési bizonyítvány fénymásolata;
- személyi igazolvány fénymásolata;
- szülők személyi igazolványának fénymásolata;
- orvosi igazolás;
- nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Református Kollégium belső rendszabályzatát
és betartja azt; (csatolmány a honlapon)
- online iratkozás esetén, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat a közölt adatok és
mellékletek hitelességéről; (csatolmány a honlapon)
- lelkészi ajánlólevél;
- osztályfőnöki jellemzés, mely a magaviseleti jegyek 4 éves átlagát is tartalmazza,
ez nem lehet 9-esnél kisebb;
- igazolás az V-VIII osztályos vallásjegyek 4 éves átlagáról, mely 7-esnél nem
lehet kisebb (a felvételiző diák általános iskolája állítja ki, csupán a humán
osztályba jelentkezőknek szükséges);
- színes műanyag dosszié – abban az esetben, ha a beiratkozás az iskola titkárságán
történik (dosar cu șine).

A humán-teológia intenzív német osztályba való felvételire a
következő két lépésben kell iratkozni:
1. Előzetes bejelentkezés a honlapon elérhető űrlapon.
2. Az iratcsomó leadása:
- személyesen az iskola titkárságán 9-15 óra között, vagy
- emailen az info@kollegium.ro címen (az iratkozáshoz szükséges dokumentumok
scannelt változatának csatolásával).
Sikeres felvételit követően, az eredeti iratokat legkésőbb tanévkezdéskor
szíveskedjenek benyújtani.
A beiratkozás időpontja: 2021. június 7-14.
Az online interjú időpontja: 2021. június 15-16, délután 16 órától (iratkozás
után összeállított beosztás szerint)
Akinek nem sikerült felvételt nyernie a humán-teológia osztályba, vagy nem tart
igényt a helyére, és írásban lemond róla július 13-ig a titkárságra beküldött
nyilatkozattal, július 16-án beiratkozhat a számítógépes elosztásra.
Eredményhirdetés időpontja: 2021 július 14.
A felvételt nyert diákok július 25-28 között kell elfoglalják helyüket, az
iskolájukban kiállított anyakönyvi kivonattal (foaie matricola) kiegészítve
iratcsomójukat, melyet személyesen hoznak be kollégiumunk titkárságára 9-15 óra
között.

2. Reál-természettudomány intenzív angol osztályba felvételizők
figyelmébe
2021. június14-ig bejelentkeznek a honlapon elérhető űrlapon, és június 15-16-án
részt vesznek az online interjún (bejelentkezés után összeállított beosztás szerint).
A más megyéből reál-természettudomány osztályba jövő diákoknak saját
iskolájukban kell a beiratkozási kérvényt (fișa de înscriere) kitölteniük.
A reál-természettudomány osztály kódszáma 170, ezt kell feltüntetni a beiratkozási
űrlapon, Kolozs megyét bejelölve.
A felvételt nyert diákok július 25-28 között kell elfoglalják helyüket. Kérjük,
hogy a beiratkozáshoz szükséges iratcsomót személyesen hozzák be kollégiumunk
titkárságára 9-15 óra között.
Sok sikert!

