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“MARCIAN BLEAHU” TANTÁRGYVERSENY
- pályázati felhivás környezetvédelmi témában A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR, a “BABEŞBOLYAI” TUDOMÁNYEGYETEM egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara,
felhívja Önöket, hogy vegyenek részt a „Marcian Bleahu” tantárgyversenyen. Ez a verseny
legfőképp a XI. és XII. osztályos diákoknak szól, de nem zárja ki a IX. és X. osztályos
diákokat sem, akik a környezet tanulmányozása iránt érdeklődnek.
A KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR azoknak a
fiataloknak, akik a földrajz, kémia, biológia, geológia, környezetvédelem iránt érdeklődnek
lehetőséget nyújt, hogy leteszteljék tudásukat és ugyanakkor felvételit nyerjenek a
Környezettudományi és Környezetmérnöki Karra.
Az idei verseny témája: “Stratégiák egz tisztább környezetért. Mit tehetünk egy
szennyezett környezettel?
Felkérjük a versenyzőket, hogy fejtsék ki véleményüket a lokális vagy globális szintű
környezetszennyezésről és ennek környezeti hatásairól. Ajánljuk a választott témának egy
konkrétabb leírása, a hatások kiértékelési módszereinek a bemutatása, valamint a közösség
bevonása a szennyezések hatásainak csökkentésébe.
Általános feltételek és követelmények. A projekteket egyénileg lehet elkésziteni egy
vezető tanár irányitása alatt (az adott iskola tanára vagy akár egyetemi szférából levő tanár is
lehet).
A beküldött projektek eredetiek legyenek, és ne legyenek díjazva más hasonló
versenyeken. A zsűri kérésére, a versenyzőknek bizonyitaniuk kell, hogy ők készítették a
benyújtott projekteket. Nem fogadunk el olyan projekteket amelyeket átvettek és átírtak a
versenyzők.
Egy versenyző csak egy projekttel vehet részt a versenyen. Egy oktatási intézményből
több versenyző is részt vehet. Egy tanár maximum 3 projektet irányithat.
Értékelés. A leadott projekteket különböző kritériumok szerint biráljuk, amelyeket két
nagy csoportba sorolunk, éspedig “Álatlános értékelés” és “Tartalom”.
Az “Általános értékelés”-en belül a következőket vesszük figyelembe: a téma
beilleszkedése, a projekt tartalma és kivitelezése, kreativitás, eredetiség, újitás, a projekt
kivitelezéséhez felhasznált anyag minősége, a saját tudományos ötletek beillesztése a
projektbe.
A “Tartalom” esetében figyelembe vesszük: a projekt célkitűzései, a jelentkező által
végzett munka (vizsgálatok, kísérletek, felmérések, dokumentumok elemzése), eredemények,
következtetések és észrevételek, a projekt relevanciája és alkalmazhatóságát (tudományos
helytállósága és a javasolt megoldások).
Az előbb felsorolt kritériumok 5 vagy 10 pontot érnek, a kiértékelési táblázat alapján.
Az elérhető maximális pontszám 90 (40 - Általános értékelés, 50 - Tartalom), amihez
hozzájárul 10 pont hivatalból.

Abban az esetben ha valamelyik versenyző felvételit szeretne nyerni a
Környezettudományi és Környezetmérnöki Karra, a versenyen elért pontszámot átalakitjuk
jeggyé, a következő algoritmussal: 10 pont = 1, tehát 50 pont 5-ös jegynek fog megfelelni,
valamint 100 pont 10-es jegynek. A versenyen elért jegy a felvételi média 70%-át fogja
képezni, 30%-át pedig az érettségi átlag.
Formai követelmények. A benevezett projekt a következő kérelmeknek kell eleget
tegyen:
A címlap: amely tartalmazza a személyes adatokat: projekt címe, a szerzők neve, a
készítés dátumát, az iskola neve és az osztály.
A projekt tartalma: cím, fejezetek, alfejezetek.
Bevezető: a téma általános bemutatása.
Tárgyalás (szöveg, műszerek, képek, ábrák stb.).
Következtetések és javaslatok.
Bibliográfia.
Mellékletek (ha van ilyen).
Szerkesztés: Max 10 oldalas projekt, 1-es sorköz, Arial vagy Times New Roman
karakter, 11-es betűméret.
A projekt leadása. A projekteket a Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar Dékáni
hivatalában lehet leadni vagy el lehet küledeni az enviro@ubbcluj.ro email címre 2018 június
25-ig. Az elbirálások 2018 június 30-án fejeződnek be.
Díjazások. Az elért pontszámok alapján az első 3 projektet díjazzuk. Az összes
versenyző részvételi elismerést fog kapni.
I helyezés 500 lej (90-100 pont között)
II helyezés 300 lej (80-89 pont között)
III helyezés 200 lej (70-79 pont között)
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