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A 2019/20-AS EGYETEMI ÉVRE SZÓLÓ FELVÉTELI SZERVEZÉSÉRŐL ÉS 
LEBONYOLíTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT KIEGÉSZíTÉSE,  

A COVID-19 ÓVINTÉZKEDÉSEIT FIGYELEMBE VÉVE 

SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR, MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET 

 

Figyelembe véve a Románia területén elrendelt rendkívüli állapotot, a 2020. március 16-i            
195/2020. sz. törvény és a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására országos          
szinten elfogadott későbbi intézkedéseket, valamint a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szemtől         
szembeni képzés felfüggesztéséről szóló határozatát, a Színház és Film Kar Felvételi           
Szabályzata, amelyet a Kar Tanácsa jóváhagyott, az alábbi rendelkezésekkel egészül ki,           
amelyeket a 2020. júliusi és 2020. szeptemberi felvételik során kell alkalmazni, ha az országos              
szintű rendeletek továbbra sem teszik lehetővé a szemtől szembeni tevékenységek folytatását. 

 
Kortárs Színház mesterképzés (Színművészet és Színháztudomány)  
 
A felvételi menete: 
 
A felvételi kizárólag online interjú formájában zajlik. 
 
A Kortárs Színház mesteri képzésen belül mind Színművészet, mind Színháztudomány          
szakirányra várjuk a jelentkezéseket. Beiratkozási alapkövetelmény, hogy a jelentkező a Színház           
és Előadóművészet (színészet, bábszínészet, koreográfia, teatrológia) vagy más kapcsolódó         
területeken (nyelv és irodalom) rendelkezzen alapképzettséget bizonyító diplomával. 
 
A jelentkező interjún/kollokviumon vesz részt, amelyen a Színház és Előadóművészetek          
szakterületével kapcsolatos érdeklődését és általános ismereteit tesztelik, valamint bemutat egy          
egyéni kutatói vagy alkotói tervet az adott területhez kapcsolódóan, amely tükrözi a kiválasztott             
szakirány indoklását. A tervleírást írásban is be kell nyújtani a felvételire való  beiratkozáskor, a  
következő formai követelmények tiszteletben tartásával: Times New Roman betűtípus, 12-es          
betűméret, A4-es formátum, 1,5 sorköz, min. 4 oldal terjedelemben. 
 
A jelentkezők meghívást kapnak azon internetes platformra, amelyen majd sor kerül az            
interjúra, Az interjú technikai feltételeinek a jelentkező oldaláról történő biztosításáért (internet-           
és webkamera-hozzáférés, mikrofon működése) az illető felel. Mivel az interjúkat rögzítjük,           
ezirányú beleegyezésüket az interjú elején minden jelentkezőnek ki kell fejeznie. Az így készült             
felvételt kizárólag az értékelés és elbírálás céljából használjuk fel. A felvételizőknek a projekt             
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bemutatására min. 10 perc áll rendelkezésükre, ezt követően a felvételi bizottság kérdései            
következnek (min. 5 perc). 
 
Pontegyenlőség esetén különbség tevő tényezők: 
1. Egyetemi záróvizsga általánosa 
2. Érettségi vizsga általánosa 
 
Megjegyzés: A bejutási jegy átlaga nem lehet kisebb, mint 6-os. 
 
FELVÉTELI NAPTÁR  
Kortárs Színház (Színművészet és Színháztudomány) - 2020 július 
 
Július 9-13: A jelentkezők beiratkozása 
Július 13: A beiratkozott jelöltek listájának kifüggesztése 
Július 16: FELVÉTELI – interjú: az alkotói vagy kutatási terv bemutatása 
Július 17: EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE 
Július 20: A bejutott jelentkezők megerősítik az ingyenes (államilag finanszírozott) és fizetéses 
(tandíjköteles) helyeiket (10 és 14 óra között); 
Július 24:  A felvételt nyert hallgatók VÉGLEGES listájának kifüggesztése. 
 
Kortárs Színház (Színművészet és Színháztudomány) - 2020 szeptember 
 
Szeptember 7-9: A jelentkezők beiratkozása 
Szeptember 9: A beiratkozott jelöltek listájának kifüggesztése  
Szeptember 10: FELVÉTELI – interjú: az alkotói vagy kutatási terv bemutatása 
Szeptember 11: EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE 
Szeptember 14: A bejutott jelentkezők megerősítik az ingyenes (államilag finanszírozott) és 
fizetéses (tandíjköteles) helyeiket (10 és 14 óra között); 
Szeptember 15: A felvételt nyert hallgatók VÉGLEGES listájának kifüggesztése. 
 
 
Jóváhagyva a Színház és Film Kar Kari Tanácsának ülésén, 2020 május 11-én. Érvényes a 2020 
júliusi és szeptemberi felvételikre, amennyiben az országos helyzet nem teszi lehetővé a szemtől 
szembeni tevékenységek újravételét.  
 

 
dr. Liviu Maliţa egyetemi tanár 

dékán,  
Színház és Film Kar  


