FELVÉTELI SZABÁLYZAT
A SZíNHÁZ ÉS FILM KARON a felvételi a választott szaktól függ:
Színház és Előadóművészetek doménium
TEATROLÓGIA (Színházi újságírás, Kulturális menedzsment) szak – 3 éves képzés
(nappali tagozat)
Kiválasztási szempontok
•

•

Motivációs levél, melyben a jelölt részletesen beszámol a színházi érdeklődéséről, ilyen irányú
tapasztalatairól, arról, hogy a közelmúltban milyen jellegű színházi élményei voltak (előadások
megtekintése, darabok olvasása stb.), olvasási/irodalmi és egyéb kulturális fogyasztói
preferenciáiról. Szükség esetén a levél tájékoztatást nyújt a pályázó saját dramaturgiai,
forgatókönyvírói vagy kritikusi (illetve a kulturális újságírásban szerzett) tapasztalatáról. (A
levelet le kell adni egy nyomtatott példányban az iratkozáskor.) – a jegy 50 százaléka.
Érettségi átlag / másoddiplomások esetében a záróvizsgák átlaga (licenszátlag) – a végső jegy
50 százaléka.

Pontegyenlőség esetén a különbségtevő tényezők sorrendje érettségizett jelöltek esetén:
o a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi jegy
o az idegen nyelv szóbeli érettségin kapott minősítés
Pontegyenlőség esetén különbségtevő tényezők másoddiplomás képzésre jelentkezők esetén:
o érettségi általános
o a motivációs levélre kapott osztályzat
o érettségi jegy magyar nyelv és irodalom tantárgyból.
Tantárgyversenyeken kimagasló eredményeket elért jelentkezők esetében:
• 10-es osztályzattal nyernek felvételt azok a diákok, akik középiskolában a Tanügyminisztérium
által szervezett magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, filozófia, idegen nyelv vagy valamely
művészeti tantárgyverseny országos szakaszán I. helyezést értek el.
• A tantárgyversenyek díjazottainak jelentkezését csak akkor fogadhatjuk el, ha a részleges
felvételi eredmények közzétételének pillanatáig leadták a kari titkárságon a díjukat igazoló
diploma eredetijét.
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FELVÉTELI NAPTÁR – TEATROLÓGIA SZAK – 2019 JÚLIUS
Július 16-19: A jelentkezők beiratkozása;
Július 19 .: A regisztrált jelöltek listájának kifüggesztése (14 óra után)
Július 22.: A jelöltek motivációs leveleinek értékelése
Július 23.: EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE (14 óra után)
Július 24.: a bejutott jelentkezők megerősítése az ingyenes (költségvetési) és fizetéses
(tandíjas) helyekre (10 és 14 óra között);
Július 30.: A bejutott és visszajelzett hallgatók listájának VÉGLEGES kifüggesztése.
FELVÉTELI NAPTÁR – TEATROLÓGIA SZAK – 2019 SZEPTEMBER
Szeptember 11-13: A jelentkezők beiratkozása;
Szeptember 13.: A regisztrált jelöltek listájának kifüggesztése (14 óra után)
Szeptember 14.: A jelöltek motivációs leveleinek értékelése
Szeptember 16.: EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE (14 óra után)
Szeptember 18.: a bejutott jelentkezők megerősítése az ingyenes (költségvetési) és fizetéses
(tandíjas) helyekre (10 és 14 óra között);
Szeptember 19.: A bejutott és visszajelzett hallgatók listájának VÉGLEGES kifüggesztése.
MEGJEGYZÉSEK:
▪

A legkisebb bejutási jegy egyik szak esetében sem lehet kevesebb, mint 5 (öt).

▪

Szóbeli vizsga esetében nem lehet fellebbezni.
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