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A BBTE SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR, MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET felvételi
vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályok,
2021. július – szeptember,
Mesteri képzés

MESTERI KÉPZÉS: Kortárs Színház mesterképzés (Színművészet és
Színháztudomány) – magyar nyelven
Bolognai rendszerű akkreditált képzés
Tanulmányok ideje: 4 félév
Program típusa: szakmesteri képzés
A szakirány leírása:
A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik sikeresen államvizsgáztak alapképzésen
Színház és Előadóművészet (színészet, bábszínészet, koreográfia, teatrológia) vagy más
kapcsolódó területeken (magyar nyelv és irodalom, vizuális művészetek, zene). A képzés a
színházi kultúra gazdagítását célzó interdiszciplináris tanfolyamokat kínál, amelyek célja a
tehetség, a találékonyság, a spontaneitás és a képzelet fejlesztése és elmélyítése. A képzés
interdiszciplináris jellege számos előnyt kínál: egyrészt minden mesteri hallgatónak
lehetősége nyílik új művészeti irányok feltérképezésére a kortárs magyar, román és
nemzetközi színház területén, az előadóművészetek elméleti ismereteinek elmélyítésével
együtt. A mesterszakos hallgatók közös művészeti és kísérleti projektjeik révén egymáshoz is
kapcsolódnak.

FELVÉTELI VIZSGA:
A jelentkező a Színház és Előadóművészetek területéhez kötődő, írott, kreatív vagy szakmai
kutatási tervet mutat be, amelynek tükröznie kell a szakirány választásának indoklását.
A tervleírásnak a következő formai követelményekhez kell alkalmazkodnia: Times New
Roman vagy Calibri betűtípus, 12-es betűméret, A4-es formátum, 1,5 sorköz, min. 5 oldal
terjedelemben. Ezt követi egy bibliográfia, amely legalább 5 releváns referenciát tartalmaz a
javasolt projektre.
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Megjegyzés: A kutatási projektben meg kell határozni a kutatás célkitűzéseit, a választott
kutatási téma fontosságát, a felhasznált módszertant, a munkatervet. A jelöltnek bizonyítani
kell a projekt irányításának képességét.
Kreatív projektek (színdarab, színházi vagy filmforgatókönyv, videoművészet, multimédia
projekt stb.) esetében tartalmazniuk kell az indoklást, a célközönséget, a szerkezet vázlatát, a
szinopszist, valamint a projekt megvalósíthatóságáért érvelő részt.
Értékelési szempontok:







a szakmai kreatív vagy kutatási projekt tárgyának fontossága
a javasolt alkotás / kutatás kontextusba helyezése
stílus, a bemutatás módja
a javasolt módszertan relevanciája és újszerűsége
a jelölt projektirányítási képessége
a projekt néhány megvalósíthatósági elemének részletezése

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:
 Egyetemi záróvizsga általánosa
 Érettségi vizsga általánosa
A végső jegy a bizottság által adott jegyek számtani átlaga (két tizedes
pontossággal).
MEGJEGYZÉS: A szóbeli vizsgákat csak eljárási kritériumok alapján lehet megfellebbezni.
FIGYELEM: A bejutási jegy átlaga nem lehet kisebb, mint 6-os.
FELVÉTELI NAPTÁR
Kortárs Színház (Színművészet és Színháztudomány) - 2021 július
július 12 – 15. a jelentkezők beiratkozása
július 16. A beiratkozott jelöltek listájának kifüggesztése
július 19. FELVÉTELI – interjú: az alkotói vagy kutatási terv bemutatása
július 20. EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE
július 21-22. A bejutott jelentkezők megerősítik az ingyenes (államilag finanszírozott) és
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fizetéses (tandíjköteles) helyeiket (14 óráig);
július 29. A felvételt nyert hallgatók VÉGLEGES listájának kifüggesztése.
A vizsgák pontos ütemezése a kar honlapján jelenik meg.
FELVÉTELI NAPTÁR
Kortárs Színház (Színművészet és Színháztudomány) - 2021 szeptember
szeptember 6 – 8. A jelentkezők beiratkozása
szeptember 8. A beiratkozott jelöltek listájának kifüggesztése
szeptember 11. FELVÉTELI – interjú: az alkotói vagy kutatási terv bemutatása
szeptember 13. EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE
szeptember 14. A bejutott jelentkezők megerősítik az ingyenes (államilag finanszírozott) és
fizetéses (tandíjköteles) helyeiket (14 óráig);
szeptember 15. A felvételt nyert hallgatók VÉGLEGES listájának kifüggesztése.
A vizsgák pontos ütemezése a kar honlapján jelenik meg.

Jóváhagyva a Színház és Film Kar, Kari Tanácsának ülésén, 2021. január 12-én.

dr. Liviu Maliţa egyetemi tanár
dékán,
Színház és Film Kar
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1. Melléklet – Pontosítások és dokumentumok minden szakirány részére.
Pontosítások a 2021-es felvételire, Magiszteri képzés:
Fontos:
Azok a jelentkezők, akik díjmentes helyen már megszerezték a mesteri diplomájukat, illetve
azok a jelentkezők, akik egy másik karon párhuzamosan díjmentes helyen mesterképzésben
részesülnek, csak díjköteles helyekre jelentkezhetnek.
Tandíj:
Tandíj a 2021-2022-es tanévre:
Színházi és előadóművészeti terület - magyar vonal: 5.000 lej /év.
A tandíj befizetése négy részletben történik. Azok a fizetéses helyekre felvételt nyert
jelentkezők, akik július 21-28-ig vagy szeptember 14-ig nem fizetik be az első részletet (a
felvételi naptár szerint), elveszítik helyüket.
További információ: tel. 0264 405357, 0264 590066;
E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro; http:/teatrufilm/ubbcluj.ro
A BEIRATKOZÁS KÖTELEZŐ KÖVETELMÉNYEI:
- A PÁLYÁZATI ŰRLAPON KÉRT VALAMENNYI ADAT KITÖLTÉSE
(BELEÉRTVE A KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOKAT KÉPEZŐ ÁTLAGOKAT
IS); A HIÁNYOS ŰRLAPOKAT NEM VESZIK FIGYELEMBE;
- A FELDOLGOZÁSI DÍJ ÉS A JELENTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE A KAR
PÉNZTÁRÁBAN,
FIZETÉSI
MEGHAGYÁSSAL
VAGY
POSTAI
UTALVÁNNYAL A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRI
KINCSTÁRNÁL NYITOTT RO35TREZ21620F330500XXXX SZÁMÚ IBAN
SZÁMLÁJÁRA,
EGYEDI
KÓD:
UBB
4305849,
A KÖVETKEZŐ
MEGJELÖLÉSSEL (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ): Taxă de procesare şi/sau
înscriere pentru Facultatea de Teatru şi Film;
- a jelentkezési lap és a tandíj befizetését igazoló nyugta benyújtása eredetiben (a
felvételi díj befizetése alól mentesített jelentkezők esetében csatolniuk kell az ezt
igazoló dokumentumot).

A BEIRATKOZÁSI DOSSZIÉNAK tartalmaznia kell:
1. Alapképzésen szerzett diplomát és a diplomamellékletet tartalmazó eredeti oklevelet
eredetiben;
2. Érettségi oklevél eredetiben;
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3. SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT eredetiben;
4. Három 3/4 cm méretű fotó;
5. A 30 lejes feldolgozási díj befizetését igazoló nyugta;
6. A 150 lejes jelentkezési díj befizetését igazoló nyugta;
7. díjmentességet kérelmező pályázók igazoló dokumentumai a szabályzat értelmében.
8. Egy nemzetközi nyelv ismeretét igazoló bizonyítvány. A felvételi bizottság a nyelvvizsgabizonyítványokat az UBB honlapján található dokumentumok alapján egyenértékesítheti.
9. Orvosi igazolás (a háziorvos által kiállított, és "klinikailag egészséges" megjegyzéssel
ellátva, eredetiben);
10. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY, eredetiben;
11. Kitöltött jelentkezési lap;
12. Átlátszó műanyag fólia (eredetiben, a háziorvos által kiállított, a "klinikailag egészséges"
megjelöléssel);
Beiratkozási időkeret:
Július 12-15. és szeptember 6-8. között a felvételi menetrend szerint online lehet beiratkozni.
A tandíjak felvételt követően fizetendők: (A befizetett tandíjakat nem lehet megtéríteni!)
1. A szervezési és kommunikációs ügyvezetésért 30 lejes kezelési költséget számítanak fel,
amely nem képezi mentesség vagy levonás tárgyát, és nem visszatéríthető. Kivételt képeznek
azok a jelentkezők, akik mindkét szülőjüket elvesztették, vagy nevelő-otthonban élnek, és
csak igazoló dokumentum bemutatása esetén.
2. beiratkozási díj: 150 LEI
A következő kategóriákba tartozó pályázók mentesülnek a pályázati díj befizetése alól, de
csak igazoló dokumentum bemutatása esetén:
- a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert és az
egyetem éttermeinek és büféinek alkalmazottai és alkalmazottainak gyermekei, valamint az
egyetemi és egyetem előtti oktatási intézmények aktív szolgálatban lévő vagy nyugdíjas
oktatói és kisegítő oktatói gyermekei.
A díjmentesség csak egyszer (egy szakirányra) érvényes!!!
Kötelező lépések a beiratkozás után:
Július 20-26. és szeptember 10-13. között (a felvételi naptár szerint) teszik közzé a felvételi
eredményeket a kari honlapon http://teatrufilm.ubbcluj.ro.
A megszerzett hely visszaigazolása:
Július 21-28. és szeptember 14. között (a felvételi menetrend szerint) (14.00 óráig) az
ingyenes helyekre felvett jelentkezőknek személyesen kell megerősíteniük helyüket, a
fizetéses helyekre felvett jelentkezőknek pedig vissza kell igazolniuk helyüket, azaz be kell
fizetniük a tandíj első részletét. Ha ezt nem teszik meg, elveszítik a megszerzett helyet.
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A felvételi vizsgán a díjköteles helyekre felvételt nyert jelentkezőknek be kell iratkozniuk
az első évfolyamra, tandíjszerződést kell kötniük a karral, és be kell fizetniük a tandíj első
részletét.
A
tanulmányoktól
való
elállásra
vonatkozó
kérelmet
a
secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro címre küldött kézzel írott és aláírt kérelemmel lehet
benyújtani. Ha ezt a kérelmet a tanév kezdete előtt küldik el, a befizetett tandíjat teljes
egészében megtérítik. A hely visszaigazolásakor befizetett díjat is megtérítik, ha a
jelentkező átkerült ingyenes/államilag támogatott helyre és, ha írott kérést küldd a
secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro címre.
Az előzetes eredményhírdetés követése a felvételi naptára szerint:
Nagyon fontos: A július 20-26. és szeptember 10-13. között közzétett eredmények nem
véglegesek egyetlen jelölt számára sem, mivel előfordulhat, hogy néhány sikeres pályázó
nem erősíti meg helyét. Így: A díjköteles helyekre felvettnek nyilvánított jelentkezők
július 21-28-ig, illetve szeptember 14-ig feljebb kerülhetnek a rangsorban a díjmentes
helyekre abban az esetben, ha a díjmentes helyekre felvettnek nyilvánított jelentkezők
közül néhányan nem igazolják vissza időben a helyüket, vagy visszalépnek, de csak azzal
a feltétellel, hogy az első részletet időben befizették. Azok a jelentkezők, akik nem
fizették be az első részletet, nem tudnak átjelentkezni a felszabadult ingyenes helyekre,
amennyiben ilyen helyek szabaddá válnak az újraelosztást követően;
FIGYELEM !
AZON JELENTKEZŐK AKIK JÚLIUS 28-IG, ILLETVE SZEPTEMBER 14-IG NEM
NYÚJTJÁK BE AZ ALAPKÉPZÉSEN MEGSZERZETT DIPLOMA EREDETI
PÉLDÁNYÁT VAGY AZ ILLETŐ DIPLOMÁT EGYENÉRTÉKESÍTŐ IGAZOLÁST
A FELVÉTELI NAPTÁR BETARTÁSÁVAL, NEM FOGLALHATNAK EL
INGYENES/ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HELYET.
Az ideiglenes vagy végleges eredmények listáját a kar honlapján közzéteszik. Ez az
informálási módszer biztonságos és átlátható.
A Kar nem felel a telefonon vagy szóban megadott információk pontosságáért.
Ne töltse ki a jelentkezési lapot, amíg nem olvasta el figyelmesen a felvételi szabályzatot!
- Tilos a Jelentkezési lapot a Felvételi Szabályzat nélkül terjeszteni!
- Az űrlapon található rovatokat csak nagybetűkkel töltse ki! A jeleket számokkal és betűkkel
kell kitölteni!
- Minden jelentkezési laphoz csatolni kell a felvételi díj befizetését igazoló nyugtát!
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A 2021. júliusi felvételi szesszióban be nem töltött helyekért 2021 szeptemberében
második felvételi ülést tartanak.

