
JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Felvétetett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Természettudományi és 

Művészeti Karának Tordai úti székhelyén, 2015. július 23-án. 

 

A felvételi beiratkozások részleges lezárulása (Jog és Filmművészet, Fotóművészet, Média szakok 

esetében) után összeültek a Természettudományi és Művészeti Kar Felvételi Bizottságának következő 

tagjai: 

- dr. Tonk Márton, egyetemi tanár, dékán, a bizottság elnöke;  

- dr. Murádin János Kristóf, adjunktus, az európai tanulmányok szak képviselője - tag  

- dr. Sztranyiczki Szilárd, adjunktus, a jog szak képviselője – tag;  

- dr. Szenkovics Dezső, kari főtitkár, a bizottság titkára;  

- dr. Fazakas Áron, adjunktus, a média szak képviselője - tag;  

- dr. Néda Tamás, adjunktus, a környezettudomány szak képviselője – tag; 

 

A Felvételi Bizottság ellenőrizte a Burca Merczédesz-Erika, Mánya Petra Bíborka, Salamon Ádám 

és Szőcs Ferenc felvételizők által benyújtott iratcsomót.  

 

A Felvételi Bizottság helyt adott: 

-  Burca Merczédesz-Erika kérésének arra vonatkozóan, hogy a TUDEK Országos Döntőjén elért 

II. helyezése okán mentesüljön a jog szakon zajló felvételi eljárás alól  

-  Mánya Petra Bíborka kérésének arra vonatkozóan, hogy a TUDEK Országos Döntőjén elért I. 

helyezése okán mentesüljön a jog szakon zajló felvételi eljárás alól  

-  Salamon Ádám kérésének arra vonatkozóan, hogy az OTDK-n elért II. helyezése okán 

mentesüljön a jog szakon zajló felvételi eljárás alól.  

 

   A Felvételi Bizottság elutasította Szőcs Ferenc arra vonatkozó kérését, hogy a Történelem 

tantárgyverseny megyei szakaszán elért I., III. és Dicséret eredményei okán mentesüljön a jog szakon 

zajló felvételi eljárás alól, tekintettel arra, hogy a szabályzat országos vagy nemzetközi versenyek 

díjazottjai esetében teszi lehetővé a felvételi eljárás alóli mentességet. 

 

A Felvételi Bizottság döntéseit a Felvételi Szabályzat C. fejezetének (BEIRATKOZÁS A FELVÉTELI 

VIZSGÁRA) I. pontjának (A felvételire jelentkező személyek) 7. alpontja alapján hozta meg. 

 

Kolozsvár, 2015. július 23. 

 

- dr. Tonk Márton, a bizottság elnöke 

- dr. Murádin János Kristóf, tag  

- dr. Sztranyiczki Szilárd, tag  

- dr. Szenkovics Dezső, a bizottság titkára 

- dr. Fazakas Áron, tag 

- dr. Néda Tamás, tag 

 

 

 

 



 

 

Felvételi vizsga nélkül bejutottak  

Kifüggesztés dátuma 2015. július 23, 15 óra 
 

 

Sorsz. Név 
Felvételi 

eredmény 
Megjegyzés 

1 Burca A. Mercédesz-Erika 10 Tandíjmentes 

2 Mánya B.  Petra Bíborka 10 Tandíjmentes 

3 Salamon A. Ádám 10 Tandíjmentes 


