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Társadalom- és 
politikatudományok 
Ştiinţe sociale şi politice 

Kommunikációtudományok 
Ştiinţe ale comunicării 
Három szak található ezen a területen: 
• Kommunikáció és közönségkapcsolatok (Comunicare şi relaţii publice) 
• Könyvtártudomány (Biblioteconomie şi ştiinţa informării) 
• Újságírói 
 
ÚJSÁGÍRÓI  
JURNALISM 
6 féléves képzés  
A szakon a sajtó, a reklám és a közönségkapcsolatok terén jártas szakembereket 
képeznek. A média szakirány az újságírás iránt érdeklődő diákok számára ajánlott, 
számukra nyújt elméleti és gyakorlati felkészítést a szerkesztői és riporteri munka terén 
az újságírásban, rádióban és televízióban. A kommunikáció szakirány elméleti és 
gyakorlati felkészítést nyújt a közéleti kommunikáció moderálása és hatékonyabbá 
tétele terén.A reklámszakma a legújabb piaci elvárásoknak megfelelő felkészítést 
nyújtja a hallgatók számára.  

Alaptantárgyak: elméleti és gyakorlati bevezetés a médiába, narratív technikák a 
médiában, megszövegezési technikák, stílusok a médiában, kommunikáció és 
közkapcsolatok művészete, online újságírás, a gondolkodásmód elmélete, történelem, 
stilisztika, média, a román újságírás elmélete, közvélemény-kutatási technikák, 
médiaelmélet, publicisztika, nemzetközi sajtó, pszihoszociológia, reklámkampány-
vezetés. 

A szak végzettjei az írott, illetve az elektronikus sajtóban dolgozhatnak 
szerkesztőként, rovatvezetőként, valamint sajtószóvivőként az önkormányzatoknál, 
kormányhivataloknál, politikai pártoknál, de elhelyezkedhetnek médiakutatóként, 
médiaelemzőként, reklámszakértőként is. 
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• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Bukaresti Tudományegyetem  
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Közigazgatás-tudományok 
Ştiinţe Administrative 
Négy szak található ezen a területen: 
• Közigazgatás-tudomány (Administraţie publică) 
• Európai közigazgatás (Administraţie europeană) 
• Menedzserasszisztens (Asistenţă managerială şi secretariat) 
• Közösségi rendőrség (Poliţie comunitară) 

Neveléstudományok 
Ştiinţe ale Educaţiei 
Három szak található ezen a területen: 
• Az elemi és az óvodai oktatás pedagógiája 
• Gyógypedagógia 
• Pedagógia 
 
AZ ELEMI ÉS AZ ÓVODAI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA 
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
6 féléves képzés 
A szak az óvónő- és a tanítónképző oktatás átstrukturálásával, egyetemi szintre 
emelésével jött létre, az eddig megszokott Tanítőképző (Institutori – învăţământ 
primar) és Óvónőképző (Institutori – învăţământ preşcolar) szakok helyett. A szakon 
képzett pedagógiai szakemberek elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és 
képességek birtokában alkalmasak az óvodában és az általános iskola első négy 
osztályában tanulók oktatására.  

Az alapképzés magában foglalja az általános pedagógiai tárgyakat (pedagógia, 
pszichológia, társadalomismeret), az óvodában és I–IV. osztályban való tanításra 
felkészítő egyéb tantárgyakat. A gyakorlati képzés formái: a hallgatók hospitálásai, 
csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai. 

A szakmai gyakorlatok már a harmadik félévben megkezdődnek, és a következőket 
tartalmazzák: az értékelés gyakorlata, magyar nyelv és irodalom tanítása, román nyelv 
és irodalom tanítása, matematikatanítás, állampolgári nevelés tanítása, tudományok 
tanítása elemi osztályokban és óvodában, didaktikai játék alkalmazása az elemi 
osztályokban és az óvodában, gyakorlati készségek, didaktikai eszközök alkalmazása, 
zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, torna oktatása. 
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Alaptantárgyak: a pedagógia alapjai, általános pszichológia és személyiség-
pszichológia, a gyógypedagógia alapjai, tanulási technikák, információs és 
kommunikációs technológia, neveléspszichológia és fejlődéslélektan, neveléselmélet, 
tantervelmélet, pedagógiai irányzatok és iskolák, oktatáselmélet, az értékelés elmélete 
és gyakorlata, didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés, a pedagógiai kutatás 
metodológiája, az óvodai és elemi oktatás pedagógiája, magyar irodalom és 
gyermekirodalom, elbeszélési technikák és dramatizálás, román irodalom és 
gyermekirodalom, magyar nyelv, a magyar nyelv és irodalom tanításának 
módszertana, román nyelv, a román nyelv és irodalom tanításának módszertana, 
matematika, a matematikatanítás módszertana, állampolgári nevelés és történelem, a 
tudományok tanításának módszertana az elemi osztályokban és az óvodákban, 
didaktikai játék, gyakorlati készségek, didaktikai eszközök, zenei nevelés, a 
zeneoktatás módszertana, képzőművészeti nevelés, pszichomotrikus nevelés/torna. 

Választható tantárgyak: drámapedagógia, nevelésszociológia, interkulturális 
nevelés, interaktív pedagógia, dokumentáció, adatbázisok használata, egészséges 
életmódra való nevelés, szóbeli kommunikáció, szövegértés, szövegértelmezés, a 
számítógép használata az óvodai és elemi oktatásban, zeneelmélet és szolfézs, a kritikai 
gondolkodásfejlesztés az elemi osztályokban és az óvodában, nevelési tanácsadás, 
beszédművelés, zenetörténet, magyar kultúra és civilizáció, írás- és olvasászavarok 
kezelésének technikái. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is hallgatható, 
nemcsak Kolozsváron, hanem az egyetem marosvásárhelyi, szatmárnémeti, 
székelyudvarhelyi, székelykeresztúri és nagyenyedi kihelyezett tagozatán) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
 
GYÓGYPEDAGÓGIA 
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 
6 féléves képzés 
A szakon képzett gyógypedagógusok magas szintű szaktudományi elméleti és 
gyakorlati tudással rendelkeznek. Képesek a nehezen kezelhető és inadaptált 
gyermekek és fiatalkorúak szocializációjának elősegítésére, a beilleszkedési, viselkedési 
és teljesítményzavarok felismerésére, diagnosztizálására, csökkentésére, a 
fogyatékossággal élő gyermekekkel való speciális foglalkozásra. A szakképzés első 
része általános pszichológiai és biológiai képzést, valamint pedagógiai alapismereteket 
tartalmaz, majd szaktantárgyak (logopédia, fogyatékosok fejlődéslélektana, értelmi 
fogyatékosok, látássérültek, hallássérültek, mozgássérültek speciális pszicho-
pedagógiája, pszichodiagnosztika, felnőttnevelés) keretében szerezhetnek ismereteket a 
hallgatók. 

Negyedik félévtől kezdődően a szakmai gyakorlatok elvégzése része a tantervnek. 
Ezek pedagógiai témájúak, és elősegítik az elméleti tudás alkalmazását a gyakorlatban. 
Helyszínüket a diák választhatja ki, gyakorlatozhat például kisegítő iskolákban, 
óvodákban vagy logopédiai rendelőkben. 
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A szak végzettei elhelyezkedhetnek közoktatási és egyéb nevelési intézményekben 
(bölcsődék, kórházak, gyermekotthonok, rehabilitációs foglalkoztatók, szabadidő-
központok, játék- és művelődési házak, javítóintézetek, gyermek- és ifjúságvédő 
intézetek).  

Alaptantárgyak: általános lélektan és személyiségpszichológia, nevelésfilozófia, 
speciális pszichopedagógia, neveléspszichológia, bevezetés a pedagógiába, 
látássérültek pszichopedagógiája, értelmi sérültek pszichopedagógiája, hallássérültek 
pszichopedagógiája, logopédia, tanulási nehézségekkel küszködő gyerekek 
nevelésének metodológiája, mozgássérültek pszichopedagógiája, családi tanácsadás. 

Választható tantárgyak: anatómia, gyerek neuropszichológia, genetika, 
informatikai technológia és kommunikáció, az informatika nyújtotta lehetőségek a 
speciális pszichopedagógiában, a pszichodiagnosztika elemei, gyerekek és serdülők 
pszichopedagógiája, individuális és csoportos pszichoterápia korlátozottak számára, 
pszichoszociális eljárások idősek esetében. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Nagyváradi Egyetem 

 
PEDAGÓGIA 
PEDAGOGIE 
6 féléves képzés 
A szak olyan pedagógiai szakértők és segítő szakemberek képzését vállalja fel, amely 
lehetővé teszi a gyermekek és ifjak hatékony, korszerű oktatását, nevelését, képzését, 
személyiségük többirányú fejlesztését. 

A pedagógusok közreműködnek a közoktatási rendszer pedagógiai feladatainak 
megoldásában; szakértelmükkel segítik az iskolák oktató-nevelő munkáját, a 
pedagógiai programok, tantervek kidolgozását, az értékelés, a vizsgáztatás, a 
minőségbiztosítás rendszereinek kialakítását; ismerik a pedagógiai kutatás alapvető 
módszereit, képesek a kutatási eredmények értelmezésére és gyakorlati alkalmazására. 

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek pedagógusként és pedagógiai szakértőként 
iskolákban, óvodákban, pedagógusok házában, tanfelügyelőségen vagy segítő 
szakemberként gyermekotthonokban, árvaházakban, alapítványoknál, kórházakban. 

Alaptantárgyak: általános pszichológia, neuropszichológia, kísérleti lélektan és 
alkalmazott statisztika, a pedagógia alapjai, a gyógypedagógia alapjai, általános 
lélektan, fejlődéslélektan, személyiségpszichológia, szociális pszichológia, pszicho-
diagnosztika, kognitív pszichológia, felméréselmélet, speciális nevelési szükségletű 
gyermekek diagnosztikája, a nevelés elmélete és módszertana, oktatási intézmények és 
nevelési elméletek, nevelési politikák, a nevelés antropológia, a román pedagógia 
története, diszkurzív nevelés az oktatásban, a pedagógia módszertana, nevelési 
menedzsment, pedagógiai kutatások és kísérletek, óvodai nevelés, a nevelésfilozófia 
alapjai, összehasonlító pedagógia, felnőttoktatás, iskolai csoportok gyógypedagógiája, 
szociálpszichológia, gyerekvédelem. 
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Választható tantárgyak: filozófia, genetika, értelmiségi munka és hatékony tanulási 
technikák, iskolán kívüli tevékenységek, logika, állatpszichológia, didaktikai játékok – 
elmélet és gyakorlat, tehetséges gyerekek nevelése, gyerekpszichiátria, értelmi 
fogyatékosok pszichológiája, interaktív pedagógia, a személyiség kulturális alapjai, 
alternatív pedagógia, online nevelési platformok, a pedagógia kultúrája, nevelés és 
sajtó, iskolapszichológia és pályaválasztási tanácsadás, felsőoktatás-pedagógia, 
interkulturális nevelés, önnevelés és permanens nevelés. 
 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Politikatudományok 
Ştiinţe politice 
Három szak található ezen a területen: 
• Biztonságpolitikai tanulmányok (Studii De Securitate) 
• Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, 
• Politikatudományok 

 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK 
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 
6 féléves képzés 
Alaptantárgyak: Európa történelme, európai elmélet, jelenkortörténet, Európa 
egyesítésének filozófiája, bevezetés a politikai tudományokba, a számítástechnika 
technológiája, a tudományos kutatás módszerei, a nemzetközi kapcsolatok történelme, 
vallás a globalizáció korszakában, nemzetközi gazdaságtan, jelenkori gazdasági 
rendszerek, nemzetközi jog, politikai antropológia, európai gazdasági és politikai 
integráció, Európa kulturális antropológiája, geopolitika és geostratégia, nemzetközi 
kapcsolatok elmélete és története, nemzetközi szervezetek, konfliktuselmélet, 
nemzetközi kapcsolatok elemzése, regionális fejlesztés, globalizáció. 

Választható tantárgyak: a modern Románia a nemzetközi kapcsolatok 
rendszerében, összehasonlított politikai rendszerek, a modernizmus kulturális eredete, 
emberi jogok, adminisztratív jog, politikai doktrinák, politikai intézmények és 
döntéshozatali mechanizmusok az Európai Unióban, szélsőséges csoportok 
antropológiája, globalizáció és fejlődéselméletek, informatív társadalom. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: A hallgatók a második és a negyedik félév végén 
részt vesznek nyári szakmai gyakorlaton. 
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• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
 
POLITIKATUDOMÁNYOK 
ŞTIINŢE POLITICE 
6 féléves képzés  
A szak hallgatói megismerik a román politikai intézményrendszert és annak 
működését, képesek a politikai folyamatok tárgyszerű és kritikai elemzésére, illetve a 
nemzetközi politika folyamatait és összefüggéseit pontosan nyomon tudják követni.  

Az alapképzés a politikatudomány valamennyi fontos fejezetét magába foglalja: 
eszmetörténetet, a társadalom-lélektant, modern politikai ideológiákat, a statisztikát, a 
jelenkor történetét, nemzetközi kapcsolatokat, a közgazdaságtan fontosabb fejezeteit 
tanulmányozhatják a hallgatók, valamint ismereteket szerezhetnek a párt-
rendszerekről, a politikai marketingről, az oktatáspolitika és a kisebbségpolitika 
kérdéseiről, az empirikus politikai kutatás módszereiről.  

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek társadalomkutatóként, politikai elemzőként 
különböző kutató-fejlesztő intézetekben, politikai pártoknál, civil szervezeteknél, 
sajtóorgánumoknál vagy kormányhivatalokban, illetve dolgozhatnak társadalom-
tudományokat oktató tanárként. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Bukaresti Tudományegyetem (francia és angol nyelven is tanulható) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Pszichológia 
Psihologie 
Két szak található ezen a területen: 
• Pszichológia 
• Foglalkozásterápia (Terapie ocupaţională) 
 
PSZICHOLÓGIA 
PSIHOLOGIE 
6 féléves képzés 
A szakon képzett szakemberek rendelkeznek a lélektan átfogó ismeretével, képesek a 
pszichológusszakma gyakorlati követelményeinek teljesítésére. A szakmai törzsanyag a 
lélektan valamennyi fontos fejezetén kívül a munkapszichológia, iskolapszichológia, 
kognitív pszichológia, társadalomlélektan, neveléslélektan, szociálpedagógia, 
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logopédia, kriminalisztika, valamint a neveléstudományok fontosabb fejezeteit is 
tartalmazza. Választható tantárgyként a filozófia, szociológia, genetika, logika, 
pszichiátria területéről is szerezhetnek ismereteket a hallgatók. 

A szak végzettei a pszichológia különböző szakterületeken képezhetik tovább 
magukat vagy dolgozhatnak középiskolai tanárként, valamint iskolapszichológusként. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Szociális munkás 
Asistenţă socială 
 
SZOCIÁLIS MUNKÁS 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
6 féléves képzés 
A szociális munkás tevékenysége az ember és környezete között fennálló viszony 
javítására irányul, segít javítani az egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és 
működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek 
megvalósításához. A kar hallgatói elméleti, módszertani és gyakorlati oktatásban 
részesülnek, ismereteket szereznek a pszichológia, szociológia, szociálpolitika, jog, 
népegészségügy, statisztika, adminisztráció és menedzsment területéről, illetve 
betekintést nyernek különböző csoportok, intézmények, családok és interetnikus 
kapcsolatok problémáiba, felismerik a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális 
problémákat. A tanszék dolgozói jelentős kutatómunkát végeznek a gyermekvédelem 
és az iskolai szociális munka területén, amelybe a képzés ideje alatt a hallgatók is 
bekapcsolódhatnak. A képzések nagyon fontos része a különböző intézményekben 
töltött gyakorlati időszak. 

A szak végzettei elhelyezkedhetnek szociális kérdéseket kutató, orvosló 
intézményekben vagy különféle nevelési intézményekben (bölcsődék, kórházak, 
gyermekotthonok, rehabilitációs foglalkoztatók, szabadidőközpontok, játék- és 
művelődési házak, javítóintézetek, gyermek- és ifjúságvédő intézetek stb.) 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
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• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyarul) 
• Temesvári Műszaki Egyetem 

Szociológia  
Sociologie 
Két szak található ezen a területen: 
• Antropológia 
• Szociológia 
 
ANTROPOLÓGIA 
ANTROPOLOGIE 
6 féléves képzés  
A szakon képzett szakemberek a különböző népek és népcsoportok kultúráját és 
társadalmi szerveződését kutatják. Különböző kultúrák kutatásával, ezek szélesebb 
körű ismertetésével, eredményeik közvetítésével foglalkoznak.  

Alaptantárgyak: antropológiai elméletek, a kutatási módszerek az antropológiában, 
az antropológia irányzatai, kutatástörténet, a világ népeinek kultúrája, regionális 
etnológia, forrásismeret és forráselemzés.  

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek társadalomkutatóként felmérő-kutató-
intézményekben, tanácsadóként és szakértőként a közigazgatásban, szolgáltató vagy 
termelő cégeknél, vállalatoknál, szociális intézményekben, valamint múzeumokban 
vagy tanárként oktatási intézményekben. 
 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
 
SZOCIOLÓGIA 
SOCIOLOGIE 
6 féléves képzés 
A szak hallgatói alaposan megismerkednek a különböző társadalomelméletekkel, 
tanulnak társadalomtörténetet és szociálpszichológiát, valamint a kutatás 
hagyományos és modern módszereit egyaránt ismerik. A sokoldalú képzésnek 
köszönhetően a regionális, vidéki és városi társadalmi folyamatok nyomonkövetésére 
ugyanúgy felkészülnek a diákok, mint a nemzetközi, galobalizációs változások 
felmérésére, megértésére. 

Alaptantárgyak: bevezetés a szociológiába, statisztika, általános-és nevelés-
pszichológia, családszociológia, ifjúságszociológia, egészségszociológia, kisebbség-
szociológia, bevezetés a szociális munkába, szociális problémák, politikai gazdaságtan, 
szociális elméletek, szociálpolitikák, népességi demográfia és szociológia, városi és 
vidéki közösségek, a nevelés szociológiája, szociális kommunikáció, szociális 
rétegződés és mobilitás, a közvélemény szociológiája. 
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Választható tantárgyak: politológia, általános logika, a szociológia története, 
erkölcstan, a szociális kutatás módszertana.  

Szakmai gyakorlatok, képzések: Minden tanév alapképzésébe kötelezően 
beletartozik két vagy három szakmai gyakorlat, amelyek elősegítik a szociológus-
hallgatók önálló kutatásait. 

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek kutató, felmérő intézményekben, mint 
társadalomkutató szakemberek, illetve különböző szintű közintézményekben 
tanácsadóként. 

 
Diákok tapasztalatai: 
A diákok egybehangzó véleménye alapján elmondható, hogy a szociológia szakon tanító 
oktatók közvetlenek és barátságosak. A tanár diák viszony alapvetően kiegyensúlyozott és 
ez leginkább az együttműködésüknek köszönhető. Az oktatók folyamatosan bevonják 
hallgatóikat a kutatásokba, ezzel biztosítják a gyakorlati módszerek hatékony átadását.  

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyarul) 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 




