Operatőr, vágó, hangtechnikus, kisjátékfilmes képzés magyarul, Kolozsváron,
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Színház és Film Kar FILM, FOTÓ, MÉDIA szakán
Alapképzés (BA) (magyar állampolgároknak is)
1. A TANMENET LEÍRÁSA
A Film, Fotó, Média szaknak sajátos művészképző tanmenetének célja a diákok gyakorlati és
elméleti készségeinek fejlesztése, specifikus szaktantárgyaink által. A képzés a filmes és
televíziós irányban történik. A beiskolázási szám évi 15 körül van. Másodévtől a diákok két
szakosodási irány közül választhatnak:
- Film és tévé operatőr
- Multimédia: vágó - hangtechnikus.
A három tanév alatt a filmes és televíziós téren több médiaformátum is előtérbe kerül, a
fontosabb filmes műfajokkal együtt.
Az első tanév célja a fotós, a filmes és televíziós alapok és a szakmai nyelv elsajátítására épül.
A második a rövid műfajok éve, tere az online média, a televíziós riport, a komplex,
többkamerás élő felvételek, a filmesszé, stb. A harmadév az összetettebb műfajoké, a
tévészínház a dokumentumfilm és a kisjátékfilmé.
2. KARRIERÉPÍTÉS
Egyéni kreativitási képességeik és érdeklődési körük alapján, a Film, Fotó, Média Szakon
végzett diákjaink a következő szakmai területeken vállalhatnak állást: televíziós/rádiós
gyártásvezető vagy szerkesztő; operatőr; videó-riporter; vágó; hangtechnikus; tévés
riport/dokumentumfilm készítő; hírszerkesztő; stúdiórendező vagy egyéni alkotó.
3. A FELVÉTELI
A felvételi vizsga két részből áll. Az első kizárásos, ezen belül a kulturális, illetve a szakmai
általános tájékozódottságot mérjük fel. Ugyanitt értékeljük ki a felvételiző fényképes vagy
mozgóképes portfolióját is. A második a filmelemzés, (a megadott címlista alapján) illetve
egy festményelemzés.
A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
A felvételi napirendje:
Július 16-19: beiratkozás 10 - 14 óra között a kar székhelyén, M. Kogălniceanu utca,
4. szám, első emelet, 30-as teremben.
Július 19: a beiratkozottak listájának kifüggesztése (14 óra után)
Július 22-23: első vizsgaforduló
Július 24-25: második vizsgaforduló
Július 26: eredményhirdetés
Július 29: a sikeresen felvételizett diákok visszaigazolása, az ingyenes vagy fizetős
helyek elfoglalása (10,00-14,00 óra között).
Július 30: a végleges listák kifüggesztése
Szeptember 11–13 szeptember: beiratkozás 10 - 14 óra között a kar székhelyén, M.
Kogălniceanu utca,
4. szám, első emelet, 30-as teremben.
Szeptember 13: a beiratkozottak listájának kifüggesztése (14 óra után)
Szeptember 14: első vizsgaforduló
Szeptember 15: második vizsgaforduló

Szeptember 18: eredményhirdetés
Szeptember 19: a sikeresen felvételizett diákok visszaigazolása, az ingyenes vagy fizetős
helyek elfoglalása (10,00-14,00 óra között).
Szeptember 20: a végleges listák kifüggesztése
________
KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE
A külföldön végzett tanulmányok elismertetési folyamata
A mesterképzésre történő beiratkozáshoz az EU és EGK állampolgárainak a következő
lépéseket kell megtenniük:
1. A tanulmányi oklevél elismertetése
2. A felvételi vizsgán való személyes részvétel
1. A tanulmányi oklevél elismertetése
Az oklevelek elismertetéséhez szükséges iratcsomagot a kolozsvári BBTE Nemzetközi
Együttműködési Irodájához kell eljuttatni (Centrul de Cooperări Internaționale - CCI -,
str. Avram Iancu, nr. 68, 400083 Cluj-Napoca, România).
Figyelem!
Román állampolgárok külföldön szerzett oklevele esetén az iratcsomag a
Tanügyminisztériumhoz küldendő (Ministerul Educației Naționale, CNERD, str. Spiru
Haret, nr.10, Sector 1, 010176 București).
A CCI-hez illetve a CNERD-hez küldendő iratcsomag szükséges tartalma:
1. Típuskérvény – http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere- studii-cetatenieuropeni-admitere- masterat-doctorat.pdf
2. Egyetemi oklevél másolata és román vagy angol nyelvű hitelesített fordítása,
amennyiben az eredeti oklevelet nem angol vagy francia nyelven állították ki
3. Útlevél (az első négy oldal) vagy egyéb azonosító okirat másolata
4. Az iratcsomag elbírálási díjának befizetését igazoló nyugta – 50 lej, banki átutalással
vagy postai utalványon keresztül fizetve a következő számlára:
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Direcția de Trezorărie și Contabilitate Publică a Municipiului București –
DTCPMB
Cod IBAN:RO27TREZ7005003XXX000069
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Az olasz, görög, portugál és ciprusi oklevelekre a Hágai Egyezmény apostilletanúsítványa kerül.
Az elismertetésre küldött tanulmányi okiratok hitelesített másolatai a CNERD-nél
maradnak. Az egyetemre történő beiratkozáshoz és a felvételihez a jelentkezőknek új
iratcsomót kell összeállítaniuk a felvételi követelmények figyelembevételével.
Az elismertetési folyamat eredményeit a CNRED írásban közli az egyetemekkel, illetve
személyesen/meghatalmazotton keresztül vehetők fel a CNRED székhelyén.

