
BBTE Színház és Film Kar, mesteri képzés – FELVÉTELI 2020 – változások a COVID-19 

világjárvány okozta helyzet miatt 

MAGYAR nyelvű mesterképzés: „A kisjátékfilm művészete”  

A mesterképzés a román tanügyminisztérium által akkreditált bolognai rendszerben működő – 4 

szemeszter időtartamú (2 év), nappali tagozatos – szakképzés. 

A képzés leírása: a mesterképzés elsősorban azoknak szól, akik a Színház és Film Karon 

részesültek alapképzésben, de más szakon, és egyetemen végzett diákokat is vár. 

 

A felvételi vizsga ONLINE zajlik! 

FELVÉTELI ELJÁRÁS: 

• A jelentkező egy magyar nyelvű ONLINE interjún vesz részt, amelynek keretében bemutatja 

saját film-projektjét (művészfilm, dokumentumfilm, animáció stb.), amelynek magyar nyelvű 

leírását megvédi a felvételi bizottság előtt. A beszélgetés során a bizottság felméri a jelentkező 

általános tudását az adott témakörben.  

• A megírt projekt tartalmazza: a jelentkező motivációját, a film struktúrájának vázlatát és 

szinposzisát. A felvételiző azt is megjelöli, hogy mely célközönségnek szánja a produkciót, 

valamint a projekt kivitelezhetőségére vonatkozó adatokkal is szolgál. 

• A felvételire való BEIRATKOZÁS is ONLINE zajlik. Beiratkozás után a felvételiző megadott 

e-mail címén keresztül értesül azon internetes platform elérhetőségéről (linkről), amelyre a 

vizsgára előkészített protfólióját fel kell töltenie. A beiratkozás KIZÁRÓLAG akkor végleges, 

ha a kar megbízott munkatársai ellenőrizték a portfóliót, és annak elfogadását jelezték a 

felvételiző irányába is.   

• Az interjúra vonatkozó online platformról is értesítést kap a jelentkező, aki saját maga 

gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai körülmények álljanak fent ahhoz, hogy a vizsga 

lebonyolítható legyen (működő webkamera, mikrofon stb.) Az interjú – minden valószínűség 



szerint – rögzítve lesz, amelyhez a jelentkezőnek írásban is hozzá kell járulnia. A kar biztosítja a 

jelentkezőt arról, hogy a felvétel nem szolgál egyéb célt a felvételi anyag elbírálásán kívül.   

A bejutási sorrend megállapításának szempontjai:  

✓ Államvizsga jegy. 

✓ Érettségi átlag. 

 

VÉGLEGES FELVÉTELI-DÁTUMOK – „A kisjátékfilm művészete” – magyar nyelvű 

mesteri képzés– 2020. július. 

• Július 9-13. Felvételi beiratkozás 

• Július 13. A felvételizők névsorának kifüggesztése. 

• Július 16. Vizsga-interjú. 

• Július 17. EREDMÉNYHIRDETÉS. 

• Július 20-21: 10:00-14:00 Visszaigazolás a sikeresen felvételizett diákok részéről (mind 

az államilag támogatott, mind pedig a fizetős helyekre). 

• Július 24. A visszaigazolás függvényében véglegesített bejutási sorrend kifüggesztése. 

A vizsga-interjún való részvétel sorrendjét a kar honlapján, és a kar hirdetőtábláján is 

kifüggesztik.  

VÉGLEGES FELVÉTELI-IDŐREND – „A kisjátékfilm művészete” – magyar nyelvű mesteri 

képzés– 2020. szeptember. 

• Szeptember 7-9. Felvételi beiratkozás. 

• Szeptember 9. A felvételizők névsorának kifüggesztése. 

• Szeptember 10. Vizsga-interjú. 

• Szeptember 11. EREDMÉNYHIRDETÉS. 

• Szeptember 14. 10:00-14:00: A sikeresen felvételizett diákok visszaigazolása mind az 

államilag támogatott, mind a fizetős helyekre. 



• Szeptember 15. A visszaigazolás függvényében véglegesített bejutási sorrend 

kifüggesztése. 

A vizsga-interjún való részvétel sorrendjét a kar honlapján, és a kar hirdetőtábláján is 

kifüggesztik.  

FONTOS: 

• Fellebbezésre nincs lehetőség. 

• Nincs átjárás a szakosodások, és tanulmányi vonalak között. 

• Az átmenő vizsgajegy értéke legalább 6 (hat). 

 

További információk a beiratkozás kapcsán: szocs.gyongyi@ubbcluj.ro  

 

mailto:szocs.gyongyi@ubbcluj.ro

