
FELVÉTELI 2020 - Alapképzés (BA) 

 

Operatőr-, vágó-, hangtechnikus-, és kisjátékfilmes képzés 

Kolozsvár - Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

Színház és Film Kar; Film, Fotó, Média szak 

Alapképzés (BA) (minden EU-s állampolgár számára!) 

 

 

1. A TANMENET LEÍRÁSA 

 

A Film, Fotó, Média szak sajátos művészképző tanmenetének célja a diákok gyakorlati és elméleti 

készségeinek specifikus szaktantárgyak általi fejlesztése A képzés 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 több filmes és televíziós médiaformátumot, valamint a fontosabb filmes 

műfajokat is megismerhetik a diákok. 

➢ Az első tanév célja a fotós-, filmes- és televíziós alapok, valamint a szakmai nyelv 

elsajátítása. 

➢ A második tanév a rövid műfajoké: előtérbe kerül az online média, a televíziós riport, a 

komplex, többkamerás élő felvételek, a filmesszé stb.  

➢ A harmadév az összetettebb műfajoké, mint pl. a tévészínház, dokumentumfilm, 

kisjátékfilm. 

 

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- vagy dokumentumfilm 

készítő; hírszerkesztő; stúdiórendező; egyéni alkotó. 



3. A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

A felvételi vizsga két részből áll.  

➢ Az első rész kizáró jellegű. Ezen belül a kulturális-, illetve az általános szakmai 

tájékozottságot mérjük fel. Ugyanitt értékeljük ki a felvételiző fényképes- vagy 

mozgóképes portfólióját is.  

➢ A második rész filmelemzésből (az alább megadott címlista alapján), illetve egy 

festményelemzésből áll. 

➢ Az első rész kizáró jellegű. A második rész szóbeli vizsgaeredménye ellen nem lehet 

fellebbezni.  

 

3/a. Tudnivalók a vizsga első, kizárásos alapú fordulójához: 

 

A felvételizőnek a beiratkozáskor külső hordozón – pen drive-on vagy DVD-n – kell leadnia egy 

saját anyagból álló portfóliót, amely fotós és/vagy filmes képességeit támasztja alá. A portfólió 

tartalmát a vizsgán bemutatja, és megvédi. A portfóliónak a következő három lehetőség közül kell 

az egyiket tartalmaznia: 

➢ Max. 3 perces audiovizuális alkotás a következő formátumok egyikében: 1080p vagy 720p. 

Tömörítés: H264, formátum: mp4.  

➢ Max. 10 fekete-fehér vagy színes fénykép, egy vagy két téma mentén. .Jpg formátumban.  

Fekvő (landscape) 1280/720 pixels, felbontás: 72 pixels/inch  

➢ Bármely más audiovizuális alkotás max. 3 percben, a következő formátumok egyikében: 

1080p, 720p. Tömörítés: H264, formátum: mp4. 

 

A felvételiző átmenő vagy elutasított minősítést kap. A felvételizők meghallgatása egyénileg 

történik. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a vizsga második fordulójában, átmenő minősítést kell 

kapnia az első megmérettetésen. 

 

 

 

 



3/b. Tudnivalók a vizsga második fordulójához:  

 

➢ Szóbeli vizsga – a felvételizőnek a kötelező filmográfiából választott film 

részletét/részleteit kell elemeznie - 50% * 

➢ Festmény-elemzés tartalom és művészeti formák szempontjából – 50% 

* A felvételizők tételt húznak, ennek értelmében a kötelező filmográfiára utaló téma kapcsán kell 

válaszolniuk a bizottság kérdéseire. Ajánlott mind a kötelező, mind a fakultatív filmográfiát 

megnézni, valamint átolvasni a megadott bibliográfiát.  

Ha a felvételizők a vizsgán egyenlő pontozást érnek el, az érettségi jegy dönt. 

 

FILMOGRÁFIA (Kötelező filmek): 

 

ROMÁN FILMEK 

1. Pădurea spânzuraţilor (regia: Liviu Ciulei, 1964) 

2. Reconstituirea (regia: Lucian Pintilie, 1969) 

3. Nunta de piatră (regia: Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973) 

4. Probă de microfon (regia: Mircea Daneliuc, 1979) 

 

NEMZETKÖZI FILMEK 

1. City Lights (rendező: Charlie Chaplin, 1931) 

2. Citizen Kane (rendező: Orson Welles, 1941) 

3. 8 and ½ (rendező: Federico Fellini, 1963) 

4. Solaris (rendező: Andrej Tarkovszkij, 1972) 

5. Psycho (rendező: Alfred Hitchcock, 1980) 

 

MAGYAR FILMEK 

1. Oldás és kötés (rendező: Jancsó Miklós, 1963) 

2. Banánhéjkeringő (rendező: Bacsó Péter, 1986) 

3. A részleg (rendező: Gothár Péter, 1995) 

4. Nyócker (rendező: Gauder Áron, 2004) 

5. Új Eldorádó (rendező: Kocsis Tibor, 2004) 



AJÁNLOTT BIBLIOGRÁFIA: 

1. TOKAJI, András, Fényképezés a szabadban, Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1977;  

2. SZILÁGYI, Gábor, A fotóművészet története, Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 

Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982  

3. SZABÓ, Gábor, Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film? Budapest: Ab Ovo kiadó, 2002; 4. 

VAGYÓCZKY, Tibor, Kézikönyv Film & TV alkotóknak, Budapest: Magyar Operatőrök 

Társasága, 2009.  

5. CARANFIL, Tudor, Istoria cinematografiei în capodopere, vol I-V, București: Polirom, 2012; 

6. FIELD, Syd, Forgatókönyvírók kézikönyve - A sikeres forgatókönyvírás gyakorlati lépései, 

Budapest: Cor Leonis kiadó, 2012; 

 

A 2020-as júliusi felvételi időbeosztása: 

 

Július 9-15. Felvételi beiratkozás  

Július 15. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (18 óra után). 

Július 20-21. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű* 

Július 22-23. Második vizsgaforduló* 

Július 24. Eredményhirdetés (14 óra után). 

Július 25. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás, az ingyenes vagy fizetős 

helyek elfoglalása (14.00 óráig). 

Július 26. A végleges listák kifüggesztése. 

*A jelentkezők számától függően az I. és II. forduló egy vagy két napon zajlik 

 

A 2020-as szeptemberi pótfelvételi időbeosztása:  

 

Szeptember 7-9. Felvételi beiratkozás 

Szeptember 9. A beiratkozottak listájának kifüggesztése (14 óra után)                                            

Szeptember 10. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű 

Szeptember 11. Második vizsgaforduló 

Szeptember 14. Eredményhirdetés 



Szeptember 15. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás, az ingyenes, vagy 

fizetős helyek elfoglalása (14.00 óráig). 

Szeptember 16. A végleges listák kifüggesztése 

 

*A felvételi részleges-, majd végleges eredményeit mind a kar információs tábláján, mind pedig a 

kar internetes oldalán közzétesszük - http://teatrufilm.ubbcluj.ro  

 

TUDNIVALÓK: 

Tandíj 2020/2021-es tanévre: 8.000 RON/év 

A tandíj négy részletben kerül kifizetésre. Azok a jelentkezők, akik tandíjas helyre jutottak be, és 

nem fizetik ki az első részletet a felvételi naptárban meghatározottak szerint, elveszítik helyüket.  

Bővebb információk: telefonon: 0264-40 53 57 vagy 0264-59 00 66, e-mail: 

secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro  

 

KIZÁRÓLAG tandíjas helyre jelentkezhetnek azok, akik: 

- már elvégeztek egy alapképzést államilag finanszírozott helyen 

- a beiratkozás pillanatában egyetemi hallgatók államilag finanszírozott helyen. 

 

FONTOS! 

A jelentkező a beiratkozáskor írásban nyilatkozik, amelyben saját felelősségre vállalja, hogy 

előzőleg nem végzett államilag támogatott egyetemi alapképzést. A Büntetőjogi Törvény 

értelmében (320-327-es cikk.) a hivatalos okiratokban szereplő hamis állítás 3 hónaptól 3 évig 

terjedő börtönbüntetéssel sújtandó. Amennyiben a hallgató megsérti a hatályos Büntetőjogi 

Törvény ezen vonatkozását, az egyetem kizárja, és büntetőjogi eljárást indít ellene. 

 

BEIRATKOZÁSI DOSSZIÉ: 

 

1. Érettségi oklevél vagy ennek hivatalos igazolása (eredeti és fénymásolat) 

2. Tantárgylap (foaia matricolă) (eredeti és fénymásolat) 

 

http://teatrufilm.ubbcluj.ro/
mailto:secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro


*Azok a jelentkezők, akik már elvégeztek egy egyetemi szakot, kötelesek benyújtani az 

államvizsgát igazoló oklevelet, vagy az erre vonatkozó hivatalos igazolást eredetiben, és az 

oklevelet kiegészítő tantárgylap (supliment la diplomă) hitelesített másolatát.  

*Azok a jelentkezők, akik a beiratkozás pillanatában egy másik szak hallgatói, szintén az érettségi 

oklevéllel, tanárgylappal, valamint egy olyan igazolással jelentkezhetnek, amely azt igazolja, hogy 

ott, ahol már hallgatói jogviszonyban vannak, fizetéses vagy államilag támogatott helyet foglalnak 

el. KÖTELEZŐ előírás ez utóbbiak számára, hogy a beiratkozáskor folyó tanévben min. 30 

kreditponttal rendelkezzenek azon a szakon, ahová járnak.  

 

3. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és fénymásolat) 

4. Orvosi igazolás (tipizált) (eredetiben, „egészséges” megjegyzéssel) 

5. Három (3) darab igazolványkép (3x4-es méret) 

6. Személyi igazolvány (eredeti és fénymásolat) 

7. Bizonylat a részvételi díj befizetéséről (30 RON) 

8. Bizonylat a felvételi díj befizetéséről (150 RON első forduló, 150 RON második forduló) 

 

*A részvételi- és a felvételi díjak vissza nem térítendőek. A második fordulóra azok jogosultak, 

akik átmenő minősítést kaptak az első megmérettetésen.  

 *Mentesülnek az első forduló felvételi díjának kifizetése alól azok, akik igazoló dokumentumot 

hoznak arra vonatkozóan, hogy a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (vagy a hozzá tartozó 

Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert, az egyetemi kávézók és étkezdék) alkalmazottai, 

vagy szüleik a BBTE felsorolt intézményeiben dolgoznak. Mentesülnek továbbá a felvételi díj 

kifizetése alól azok is, akiknek szülei a tanügyben dolgoznak, vagy ezen intézmények oktató- vagy 

kisegítő oktatói, illetve azon nyugdíjas szülők gyermekei is, akik egyetemi vagy középiskolai 

oktatók voltak. 

*Mentesülnek mind a részvételi-, mind a felvételi díj kifizetése alól azok a jelentkezők, akik 

igazolni tudják, hogy mindkét szülő elhalálozott, vagy nevelőotthonokban nevelkedtek.  

 

9. Az online elő-beiratkozási űrlap kinyomtatva 

10. A beiratkozási típus-nyomtatvány kitöltve (VIGYÁZAT: tartalmi, formai hibák miatt 

visszautasítható, olvashatóan, NYOMTATOTT betűkkel kell kitölteni!) 



11. Átlátszó műanyag dosszié 

*A beiratkozási típusnyomtatványt a kar felvételi bizottságától lehet igényelni.  

FONTOS: A fizetős helyre bejutott jelentkezőknek be kell iratkozniuk az alapképzés első évére, 

tanulmányi szerződést kell kötniük a karral, és ki kell fizetniük a tandíj első részletét. Amennyiben 

ezek után mégis úgy döntenek, hogy visszalépnek, írásban iktatott visszalépési kérelmük nyomán 

a befizetett tandíjat teljes összegben visszatéríti a kar. Ugyanígy visszatéríti a befizetett összeget a 

kar abban az esetben is, ha a fizetéses helyről a tandíjmentesre való átkerülés után dönt úgy a jelölt, 

hogy mégis visszalép.  

FONTOS: Az előzetes eredmények nem véglegesek! Egyes jelentkezők, akik tandíjmentes helyre 

jutottak be, de nem igazolják vissza a helyfoglalást, automatikusan átadják helyüket az előzetes 

eredmények listáján található – fizetős helyre bejutott jelentkezőknek. Ahhoz, hogy a fizetős 

hallgatói viszony tandíjmentesre változzon, a jelentkezőnek igazolnia kell, hogy kifizette a tandíj 

első részletét. Ellenkező esetben nem élhet a helyváltoztatás jogával.  

FONTOS. Azon jelentkezők, akik nem mutatják fel az eredeti érettségi oklevelüket július 21-ig, 

illetve szeptember 15-ig, nem foglalhatnak el államilag támogatott helyet! 

 

FONTOS. A felvételt nyert jelentkezőknek július 21-ig, illetve szeptember 15-ig kötelezően vissza 

kell igazolniuk helyfoglalási szándékukat. Ellenkező esetben – a felvételi jegy ellenére – elveszítik 

helyüket.  

 


