
BabeBabeşş––Bolyai TudomBolyai Tudomáányegyetem,  Kolozsvnyegyetem,  Kolozsváárr

FFööldrajz Kar ldrajz Kar –– Magyar FMagyar Fööldrajzi Intldrajzi Intéézetzet



Szakok, tovSzakok, továábbtanulbbtanulááss

�� B.ScB.Sc. . éés s M.ScM.Sc.: magyar nyelv.: magyar nyelvűű kkéépzpzééss
�� Ph.DPh.D.: dr. BENEDEK J.: dr. BENEDEK Jóózsef magyar doktorzsef magyar doktoráátusvezettusvezetőő; ; 

ttéémakmaköörröök: terk: terüületlet-- éés vs váárosfejlesztrosfejlesztéés, regions, regionáális fejllis fejlőőddééss



1. F1. Fööldrajz: ki? mildrajz: ki? miéért?rt?
�� B.ScB.Sc., 3 ., 3 éév, nappali, akkreditv, nappali, akkreditááltlt
�� ááltalltaláábanban 2020 áállamilag llamilag 

ttáámogatottmogatott, legt, legtööbb bb 10 10 
tandtandííjasjas hallgathallgatóó..

�� 18741874--ttőől, szl, szüünetekkel, 1993netekkel, 1993--ttóól l 
ismisméét magyarul (Cholnoky t magyarul (Cholnoky 
JenJenőő, , PrinzPrinz Gyula)Gyula)

�� akiket akiket éérdekel a krdekel a köörnyezet rnyezet 
termterméészeti szeti éés ember s ember ááltal ltal 
alkotott elemeinek ismeretealkotott elemeinek ismerete

�� áátfogtfogóó kkéép gazdasp gazdasáági, gi, 
ttáársadalmi rsadalmi éés terms terméészeti szeti 
folyamatokrfolyamatokróóll

�� izgalmas, hazai izgalmas, hazai éés ks küülflfööldi ldi 
terepgyakorlatokterepgyakorlatok



FFööldrajz: tantldrajz: tantáárgyak, vrgyak, véégzettekgzettek
�� TermTerméészetfszetfööldrajz:ldrajz: belsbelsőő-- éés s 

kküülslsőő ererőők, k, ééllőővilviláág, talaj, g, talaj, 
kockkockáázati jelenszati jelenséégek, felszgek, felszíín n 
formakincseformakincse

�� TTáársadalomfrsadalomfööldrajz:ldrajz: nnéépesspesséég, g, 
teleptelepüülléések, gazdassek, gazdasáág, g, 
turizmusturizmus

�� RegionRegionáális flis fööldrajz:ldrajz: RomRomáánia, nia, 
EurEuróópai Unipai Unióó, t, tööbbi kontinensbbi kontinens

�� GeolGeolóógia, Meteorolgia, Meteorolóógia, gia, 
HidrolHidrolóógia, Tgia, Téérkrkééppéészet, szet, 
TTéérinformatika, Trinformatika, Táávvéérzrzéékelkeléés, s, 
TerTerüületfejlesztletfejlesztééss

�� HelynHelynéévtan, Oceanogrvtan, Oceanográáfiafia
�� angol, francia, nangol, francia, néémet, spanyolmet, spanyol
�� tantanáárkrkéépespesííttéés (pedags (pedagóógia)gia)
�� terepgyakorlatokterepgyakorlatok

�� KormKormáányzati szervek, nyzati szervek, 
öönkormnkormáányzatok, nyzatok, 
magmagááncncéégek:gek: fejlesztfejlesztőők, k, 
szervezszervezőők, tank, tanáácsadcsadóókk
(k(köörnyezetvrnyezetvéédelem, delem, 
vvíízzüügy, kgy, köözigazgatzigazgatáás, s, 
terterüületfejlesztletfejlesztéés, s, 
ttéérkrkééppéészet, szet, 
meteorolmeteorolóógia, gia, áásvsváányvnyvíízz--
igazgatigazgatóóssáág)g)

�� OktatOktatáás:s: tantanáár, kutatr, kutatóó



2. Turizmus: ki? mi2. Turizmus: ki? miéért?rt?
�� B.ScB.Sc., 3 ., 3 éév, nappali, akkreditv, nappali, akkreditááltlt
�� ááltalltaláábanban 3030 áállamilag tllamilag táámogatottmogatott, , 

legtlegtööbb bb 30 tand30 tandííjasjas hallgathallgatóó..
�� egyetemegyetemüünk egyik legkeresettebb, nk egyik legkeresettebb, 

legnlegnéépszerpszerűűbb szakja, 1997bb szakja, 1997--ttőől l 
ffőőiskola, 2005iskola, 2005--ttőől l B.ScB.Sc..

�� akiket akiket éérdekel a turizmus szrdekel a turizmus szíínes nes 
ttíípusainak mpusainak méélyebb megismerlyebb megismeréése, se, 
mműűkköödtetdtetéésséének fortnek fortéélyailyai

�� turizmusturizmus--kutatkutatáás: ns: nééha ha 
kköözgazdaszgazdasáágigi––statisztikai statisztikai 
ismeretekismeretek

�� termterméészeti szeti éés s ééppíített ktett köörnyezet rnyezet 
elemeielemei

�� terepezterepezéések hazsek hazáánk, Knk, Köözzéépp--
EurEuróópa, a mediterrpa, a mediterráán tn téérsrséég vagy g vagy 
akakáár Kisr Kis--ÁÁzsia, Afrika zsia, Afrika 
lláátvtváányossnyossáágai kgai köözzöötttt



Turizmus: tantTurizmus: tantáárgyak, vrgyak, véégzettekgzettek
�� FFööldrajz ldrajz éés turizmuss turizmus: : ááltalltaláános nos 

turizmusfturizmusfööldrajz; domborzat, ldrajz; domborzat, 
vvíízrajz, zrajz, ééghajlat turisztikai ghajlat turisztikai 
hasznoshasznosííthatthatóóssáága, tga, téérkrkéépek pek 
alkalmazalkalmazáása, romsa, romáániai niai éés ks küülflfööldi ldi 
turisztikai lturisztikai láátvtváányossnyossáágokgok

�� KKöözgazdaszgazdasáág g éés jog:s jog:
menedzsment, marketing, menedzsment, marketing, 
ppéénznzüügy, jog, szgy, jog, száámvitel, mvitel, 
kommunikkommunikáácicióó éés rekls rekláámm

�� Turizmus gyakorlataTurizmus gyakorlata: turisztikai : turisztikai 
szolgszolgááltatltatáások sok éés terms terméékek, kek, 
öökoturizmuskoturizmus, faluturizmus, faluturizmus

�� HHááttttéérismeretekrismeretek: : 
mműűvelvelőőddééststöörtrtéénet, net, 
ééppííttéészettszettöörtrtéénet, nnet, nééprajz, prajz, 
helynhelynéévtan, turizmus kvtan, turizmus köörnyezeti rnyezeti 
hathatáásaisai

�� angol, francia, nangol, francia, néémet, spanyolmet, spanyol
�� tanulmtanulmáányi kirnyi kiráándulnduláások, szakmai sok, szakmai 

gyakorlatok: szgyakorlatok: száállodllodáák, utazk, utazáási si 
irodirodáákk

�� szszáállodllodáák, vendk, vendééglglááttóó
egysegyséégek, utazgek, utazáási si 
irodirodáák: k: elemzelemzőők,k,
szervezszervezőők, k, 
tantanáácsadcsadóók,k,
idegenvezetidegenvezetőőkk

�� öönkormnkormáányzatok, nyzatok, 
megyei megyei éés regions regionáális lis 
fejlesztfejlesztéési hivatalok: si hivatalok: 
elemzelemzőők,k, szervezszervezőők, k, 
tantanáácsadcsadóókk



3. Ter3. Terüületfejlesztletfejlesztéés: ki? mis: ki? miéért?rt?
�� B.ScB.Sc., 3 ., 3 éév, nappali, akkreditv, nappali, akkreditááltlt
�� ááltalltaláábanban 2020 áállamilag tllamilag táámogatottmogatott, , 

legtlegtööbb bb 10 tand10 tandííjasjas hallgathallgatóó..
�� 20082008--ttóól magyarul l magyarul B.ScB.Sc., kor., koráábban bban 

magiszterimagiszteri
�� akiket akiket éérdekel az rdekel az áállandllandóóan an 

áátalakultalakulóóban levban levőő kköörnyezetrnyezetüünknk
�� ttáársadalmi, gazdasrsadalmi, gazdasáági folyamatok gi folyamatok 

ááltal igltal igéényelt tnyelt téérr-- éés s 
terterüületrendezletrendezéés szakmai forts szakmai fortéélyailyai

�� turizmusfejlesztturizmusfejlesztéés, zs, zööldmezldmezőős s 
beruhberuháázzáások, rozsdasok, rozsdaöövezetek, vezetek, 
regionregionáális fejlesztlis fejlesztéés, s, 
szuburbanizszuburbanizáácicióó, , 
kköörnyezetgazdrnyezetgazdáálkodlkodááss



TerTerüületfejlesztletfejlesztéés:s:
tanttantáárgyak, vrgyak, véégzettekgzettek

�� FFööldrajztudomldrajztudomáány:ny: domborzat, vdomborzat, víízrajz, zrajz, 
nnéépesspesséég tg téémmááinak alkalmazinak alkalmazáása sa 
terterüületfejlesztletfejlesztéésbensben

�� MMűűszaki: szaki: ffööldmldméérrééstan stan éés ts téérkrkééppéészet, szet, 
ingatlaningatlan--nyilvnyilváántartntartáás (fs (fööldldüügy gy éés s 
telekktelekköönyveznyvezéés), ts), téérinformatika, rinformatika, 
ttáávvéérzrzéékelkeléés s éés ts táájjééppííttéészetszet

�� Jog, kJog, köözigazgatzigazgatáás:s: regionregionáális politika, lis politika, 
szakterszakterüülettel kapcsolatos tlettel kapcsolatos töörvrvéényeknyek

�� Gyakorlati tGyakorlati táárgyak:rgyak: vváárosi, falusi rosi, falusi 
ttéérsrséégek tergek terüületrendezletrendezéése, a se, a 
terterüületfejlesztletfejlesztéés ks köörnyezeti rnyezeti 
vonatkozvonatkozáásaisai

�� angol, francia, nangol, francia, néémet, spanyolmet, spanyol

�� KormKormáányzati szervek, nyzati szervek, 
öönkormnkormáányzatok, nyzatok, 
magmagááncncéégek:gek:
fejlesztfejlesztőők, szervezk, szervezőők, k, 
tantanáácsadcsadóókk
(k(köözigazgatzigazgatáás, s, 
terterüületfejlesztletfejlesztéés, s, 
vváárosrendezrosrendezéés, s, 
vidvidéékfejlesztkfejlesztéés)s)



4. Turizmus 4. Turizmus éés ters terüületi fejlleti fejlőőddéés s 
((MScMSc))

�� M.ScM.Sc., 2 ., 2 éév, nappali, akkreditv, nappali, akkreditááltlt
�� ááltalltaláábanban 5050 áállamilag tllamilag táámogatottmogatott, , 

legtlegtööbb bb 10 tand10 tandííjasjas hallgathallgatóó..
�� 20082008--ttóóll
�� KKéét szakirt szakiráányny

–– turizmusturizmus
–– kköörnyezetfrnyezetfööldrajz ldrajz éés s 

terterüületfejlesztletfejlesztééss
�� KKöözzöös (ms (móódszertani) tdszertani) táárgyak:rgyak:

–– EUEU--projektprojektíírrááss, T, Táárgyalrgyaláástan, stan, 
TerTerüületfejlesztletfejlesztéési stratsi stratéégigiáák, k, 
Szervezeti magatartSzervezeti magatartáás, Hums, Humáán n 
ererőőforrforrááss

–– TTéérinformatika, rinformatika, 
TTéérkrkéépszerkesztpszerkesztééss

–– KvantitatKvantitatíív elemzv elemzéések a sek a 
statisztikstatisztikáábanban

–– IdegenvezetIdegenvezetéés, Kulturs, Kulturáális lis 
turizmusturizmus

�� Turizmus szakirTurizmus szakiráány:ny:
–– HotelmenedzsmentHotelmenedzsment
–– GyGyóógyturizmusgyturizmus
–– RendezvRendezvéényszerveznyszervezééss
–– FogyasztFogyasztóói magatarti magatartááss

�� KKöörnyezetfrnyezetfööldrajz ldrajz éés s 
terterüületfejlesztletfejlesztéés szakirs szakiráány:ny:
–– MegMegúújuljulóó energia, energia, 

ÉÉghajlatvghajlatvááltozltozááss
–– TermTerméészetvszetvéédelmi terdelmi terüületek, letek, 

HulladHulladéékgazdkgazdáálkodlkodááss
–– TerTerüületfejlesztletfejlesztéési si 

esettanulmesettanulmáányoknyok
–– Tematikus tTematikus téérkrkéépek pek 

szerkesztszerkesztéésese



TerepgyakorlatokTerepgyakorlatok

�� Szakmai gyakorlatok: Szakmai gyakorlatok: 
megfigyelmegfigyeléések sek éés s 
mméérréések, szsek, száállodllodáák k éés s 
vendvendééglglááttóó egysegyséégek, gek, 
intintéézmzméénylnyláátogattogatáásoksok

�� TanulmTanulmáányutak: nyutak: 
belfbelfööldi, kldi, küülflfööldi utak, ldi utak, 
ttááborok, akborok, akáár r 
mméérréések, kutatsek, kutatáások issok is



Cholnoky JenCholnoky Jenőő FFööldrajzi Tldrajzi Táársasrsasáágg

�� szakmai hszakmai hááttttéérr
�� szakkollszakkolléégium:gium: barlangkutatbarlangkutatáás, s, 

borvborvíízkutatzkutatáás, megs, megúújuljulóó
energienergiáák, tk, téérkrkééptptöörtrtéénet, net, 
turizmuskutatturizmuskutatáás, vs, váárosklrosklíímama

�� mméérrőőmműűszerek:szerek: vvíízminzminőősséégg--
ellenellenőőrzrzőő, terepi GPS, terepi GPS

�� didiáákok munkkok munkááit bemutatit bemutatóó
szaklapszaklap ((CollegiumCollegium
GeographicumGeographicum))

�� magyar nyelvmagyar nyelvűű szakkszakköönyvtnyvtáárr
�� az egykori Ferenc Jaz egykori Ferenc Jóózsef zsef 

TudomTudomáányegyetem nyegyetem fféényknykéépp--
éés ts téérkrkééptptáára ra 
((hagyatek.cholnoky.rohagyatek.cholnoky.ro))



NemzetkNemzetköözi kapcsolatokzi kapcsolatok

�� magyarorszmagyarorszáágigi éés nyugats nyugat--
eureuróópai (pai (osztrosztráák, nk, néémet, met, 
olaszolasz stb.) stb.) 
partnerintpartnerintéézmzméényeknyek

�� vendvendéégtangtanáárokrok
�� hallgathallgatóóknak kknak küülflfööldi, ldi, 

öösztsztööndndííjasjas, p, páár hetes, r hetes, 
akakáár fr fééllééves, vagy egves, vagy egéész sz 
tantanéévre szvre szóóllóó rréészkszkéépzpzééss, , 
ááthallgatthallgatáás, szakmai s, szakmai 
gyakorlatokgyakorlatok



Honlap, Honlap, facebookfacebook, e, e--mailmail
�� geografie.ubbcluj.rogeografie.ubbcluj.ro//pagespages//magyarfoldrajzmagyarfoldrajz

–– BBTE BBTE –– FFööldrajz Kar ldrajz Kar –– Magyar FMagyar Fööldrajzi Intldrajzi Intéézet honlapjazet honlapja
�� www.cholnoky.rowww.cholnoky.ro

–– ChonokyChonoky JenJenőő FFööldrajzi ldrajzi TTáársasrsasáágg honlapjahonlapja

�� www.facebook.com/pages/Kolozsvwww.facebook.com/pages/Kolozsvááriri--MagyarMagyar--FFööldrajzildrajzi--IntIntéézet/105917806232314zet/105917806232314
–– MFI MFI facebookfacebook oldalaoldala

�� cadrecadre--lm@geografie.ubbcluj.rolm@geografie.ubbcluj.ro
–– ee--mailmail--ccíímm



CCíím, telefonszm, telefonszáámm
�� 400006 400006 ClujCluj--NapocaNapoca (Kolozsv(Kolozsváár), r), strstr. . ClinicilorClinicilor ((MikMikóó u.) u.) nrnr. 5. 5––7.7.

�� 02640264--592214 592214 (a (a FFööldrajzldrajz KarKar kköözponti szzponti szááma)ma)
�� 02640264--592214/209592214/209 (magyar tagozat titk(magyar tagozat titkáárnrnőője: MURje: MURÁÁDI BettiDI Betti))
�� 02640264--431865431865 (a (a FFööldrajzldrajz KarKar felvfelvéételiteli irodirodáájjáánaknak szszáámama: : LilianaLiliana MATEI)MATEI)



JelentkezJelentkezééss

�� B.ScB.Sc. . éés s M.ScM.Sc. felv. felvéételi teli 
beiratkozbeiratkozáás ids időőszakai:szakai:

�� nynyáári szakasz: ri szakasz: jjúúliuslius
�� őőszi szakasz: szi szakasz: 

szeptemberszeptember

�� FelvFelvéételi kritteli kritéériumok:riumok:
�� B.ScB.Sc.: .: 

szszáándndééknyilatkozat + knyilatkozat + 
éérettsrettséégi gi áátlagjegytlagjegy

�� M.ScM.Sc.: .: áállamvizsga llamvizsga 
áátlagjegy + sztlagjegy + szóóbelibeli


