Hasznos tudnivalók a IX. osztályba való felvételivel kapcsolatosan
SZAKOSZTÁLYOK
A Kolozsvári Református Kollégium a 2022-2023-as tanévben három szakosztályt indít hat
különböző szakkal:
-

3 éves duális szakoktatás keretében elektronikai műszerész, villanyszerelő,

asztalos, víz-gázszerelő szakképesítéssel (szakonként 12 hely),
-

3 éves hagyományos szakoktatás keretében szakács, fodrász szakképesítéssel
(szakonként 12 hely)

A román tagozatról magyar tagozatra felvételiző diákoknak magyar nyelvismereti
vizsgán kell részt venni:
-

2022. június 16-17 - beiratkozás a Megyei Tanfelügyelői Bizottság által
megnevezett vizsgáztató központban

-

2022. június 18-20 -

a nyelvismereti vizsga lebonyolítása a Megyei

Tanfelügyelői Bizottság által megnevezett vizsgaközpontban
-

2022. június 23 - a nyelvismereti vizsgaeredmények kifüggesztése

FELVÉTELI:


Beiratkozás – 2022. július 4-8 - a Református Kollégium Szakoktatási épületében
(Câmpeni utca 1 szám)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- Beiratkozási lap - “Fișa de înscriere la școala profesională de 3 ani” (amit a származási
iskola ad ki)
- Jegyek jegyzéke (Foaia matricolă)
- 8. osztályos diploma eredetiben, melyet a hely elfoglalásakor kell behozni
- A diák születési bizonyítványa és ennek másolata
- Személyi igazolvány másolat (ha már rendelkezik ilyennel a diák)
- A szülők személyi igazolványainak másolata
- Osztályfőnöki jellemzés, amely tartalmazza az V-VIII osztály magaviseleti jegyeit is
- Lelkipásztori ajánlólevél
- Orvosi igazolás
- Kérvény – (mi adjuk– helyben kell kitölteni)
- Bentlakási kérvény - (mi adjuk– helyben kell kitölteni)
- Sínes műanyag dosszié (dosar cu șine), amibe a dokumentumokat elhelyezik.
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Kizáró jellegű vizsga – 2022. július 12 - a partnercégek kérésére rendezett előselejtező,
melynek célja a jelentkező diákok kézügyességi és vizuális képességeinek, elemző és
alkalmazkodási készségüknek felmérése



Interjú a felvételi bizottság tagjaival – 2022. július 12 – a felvételi bizottság a
partnercégek képviselőiből és az iskola szaktanáraiból áll



Kiegészítő felvételi vizsga – 2022. július 14 - csak abban az esetben kerül
megrendezésre, ha a jelentkezők száma meghaladja a helyek számát. Ebben az esetben a
jelentkezők végső jegyátlagát az alábbi módon számítják ki:
-

70%-ot tesz ki a felvételi átlag (ennek 80%-át a Nemzeti Felmérés - Evaluare
Naţională - átlaga, 20%-át pedig az V-VIII osztály átlaga teszi ki)

-

30%-ot tesz ki a Kiegészítő felvételi vizsgán elért jegy
A Kiegészítő felvételi vizsga a 2009-ben kiadott VIII.-os magyar nyelv és irodalom
tankönyv kommunikációs fejezetéből lesz megrendezve.

 A bejutott diákok beiratkozási dossziéinak kiegészítése, leadása – 2022. július 18-21.
Újabb felvételi, amennyiben maradnak helyek:
 Beiratkozás – 2022. július 26 – 28
 Kizáró jellegű vizsga – 2022. július 29
 Interjú a felvételi bizottság tagjaival – 2022. július 29
 Kiegészítő felvételi vizsga – 2022. augusztus 1
 A bejutott diákok beiratkozási dossziéinak kiegészítése, leadása – 2022. aug. 4-5,
aug. 8.

További útbaigazítást kérhetnek az alábbi elérhetőségeken:
 az iskola titkárságán, a Kogălniceanu (Farkas) utca 16 szám alatt (tel. 0264-430653,
e-mail: info@kollegium.ro)
 Balázs-Malmos Edit szakoktató (tel. 0744-531164)

 Sonkodi Noémi Andrea szakoktató (tel. 0745-772055).

2

