
A SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR felvételi vizsgáinak megszervezésére és 

lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás 

felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember, Mesterképzés (MA) 

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra 

vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének 

megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való 

lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi 

szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó 

rendelkezésekkel egészül ki. 

 

Kisjátékfilmes mesteri program 

Bolognai rendszerű, akkreditált képzés 

Tanulmányi forma: nappali 

Tanulmányok ideje: 4 félév 

Program típusa: szakirányú mesteri képzés 

 

A szakirányú képzés leírása: 

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, 

média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak 

nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a 

kisjátékfilm-készítés iránt, és alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalattal rendelkezik.  

A képzés során a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek 

segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a kisjátékfilm-készítés területén. A kis létszámú 

képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a 

személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való 

alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – 

dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.  



Felvételi tudnivalók 

A felvételi során a bizottság egy online, magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező 

általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor 

mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét.  

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a 

munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és 

megvalósíthatósági lehetőségeit.   

Az online interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos 

elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai 

feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, 

amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt 

szolgál. 

 

Értékelési szempontok: 

✓ A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés; 

✓ A filmgyártás sajátosságainak ismerete; 

✓ A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata; 

✓ Általános ismeretek a film és a média területén. 

 

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:  

✓ Az államvizsga (BA) jegye,  

✓ Az érettségi vizsga összesített jegye 

 

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két 

tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra. 

 

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat). 

 



A 2021-es évi júliusi felvételi eljárás ütemterve (MA): 

Július 12 – 15. Felvételi beiratkozás 

Július 16. A felvételizők listájának kifüggesztése 

Július 23. Vizsga-interjú (online) 

Július 26. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro) 

Július 27 – 28. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy 

költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig) 

Július 29. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro) 

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.  

*** 

A 2021-es évi szeptemberi felvételi eljárás ütemterve (MA): 

Szeptember 6 – 8. Felvételi beiratkozás 

Szeptember 8. A felvételizők listájának kifüggesztése  

Szeptember 9. Vizsga-interjú 

Szeptember 10. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro) 

Szeptember 14. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy 

költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig) 

Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro) 

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.  
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BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUEMTUMOK: 

A beiratkozás ONLINE történik. A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, 

és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3x4 cm-es fényképek, amelyeket 

a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja 

a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és 

hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie. 

• Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva (elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-

content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-master_.pdf, 5. oldal) 

• Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricolă) 

• Államvizsga oklevél és annak melléklete (suplimentul la diploma de licență/ foaia 

matricolă nivel licență sau diplomă) 

• Születési anyakönyvi kivonat 

• Személyi igazolvány 

• Nyelvvizsgát igazoló dokumentum 

• Tipizált orvosi igazolás 

• A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat (elérhető: 

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-

nivel-master_.pdf, 8. oldal) 

• A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok 
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