A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
LÍCEUMI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
A 2022-2023-as tanévben a Kolozsvári Református Kollégiumban két líceumi kilencedik osztály indul:
- humán-teológia / humán-társadalomtudományok intenzív angol szak (12+13 hely) és
- reál-természettudomány intenzív angol szak (26 hely).

I). A humán-teológia fél osztályba felvételizők figyelmébe:
A. Szükséges iratok:
1) beiratkozási lap (FIŞĂ DE ÎNSCRIERE és ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE)
2) orvosi bizonyítvány eredetiben
3) születési bizonyítvány és egyszerű másolata
4) személyazonossági másolat (ha már létezik), a szülőké is
5) lelkészi ajánlólevél
6) osztályfőnöki jellemzés (tartalmazza az V-VIII osztály magaviseleti jegyét is)
7) beiratkozási kérvény (a helyszínen igényelhető)
8) színes műanyag dosszié
B. Ezen osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgán kell részt venniük.
C. A bejutási eredményt a Tanügyminisztérium által közölt szabályzat alapján kiszámított általános média
értéksorrendje dönti el.
D. Iratkozás: 2022. május 16-17. Vizsga: 2022. május 18 (írásbeli, interjú: motivációs beszélgetés és egyházi
ének)
E. Vizsgatételek:
1. Mi Atyánk... és Hiszek egy...
2. Bibliaismeret (mintatétel mellékletben)
Ószövetség

Bibliai rész

Újszövetség

Bibliai rész

1. A bűnbeesés

1Móz 3,1–24

6. Jézus Krisztus születése

Lk 2,1–20

2. Mózes születése

2Móz 2,1–10

7. Ötezer ember megvendégelése

Mt 14,13–21

3. Sámuel elhívása

1Sám 3,1–21

8. Péter halfogása

Lk 5,1-11

4. Dániel az oroszlánok vermében

Dán 6, 1-29

9. Az irgalmas samaritánus

Lk 10,25–37

5. Salamon bölcs ítélete

1Kir 3,16–28

10. A tékozló fiú

Lk 15,11-32

3. Egyházi énekek (Az ének dallama és első versszaka kívülről)
Ének első sora

M.R.Ék.

Ének első sora

M.R.Ék.

Szívemet hozzád emelem

25 Itt van szívem

462

Mint a szép híves patakra

42 Kövesd a Jézust

468

Hinni taníts Uram

425 Új szívet adj

475

Tudom, hogy Jézus él

457 Isten szívén megpihenve

477

Az Úr csodásan működik

458 Fogjad kezem

479

II. A reál-természettudomány és fél humán-társadalomtudomány osztályba felvételizők
figyelmébe:
a) Az iskola egyházi jellegére való tekintettel, a számítógépes elosztás előtt be kell iratkozni, május 16-17-én.
b) Ezen osztályba jelentkezőknek 2022. május 18-án interjún kell részt venniük, valamelyik szülő
kíséretében. Hozzák a következő iratokat: 1. lelkészi ajánlólevél, 2. osztályfőnöki jellemzés, amely
tartalmazza a magaviseleti jegyet is!
c) A reál-természettudomány osztály kódja 170, a társadalomtudomány osztály kódja 308 - ezt kell
feltüntetni a beiratkozási űrlapon. A más megyéből jövő diákoknak külön beiratkozási központjuk lesz
Kolozsváron, ahol írhatnak az űrlapra más kolozsvári opciót is.
Megjegyzések:
1. A felvételi vizsga idejére a vidéki diákok számára szállást biztosítunk igénylés szerint.
2. Az iskolai év alatt a diákoknak bentlakás áll rendelkezésére teljes ellátással.
Kapcsolat: Str. M. Kogălniceanu 16, Cluj-Napoca, 400084, Tel +40-264-430653, Email: info@kollegium.ro www. kollegium.ro

