
 

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. 

 

SZíNHÁZTUDOMÁNY (Színházi újságírás; Kulturális menedzsment): 

 

Felvételi kritérium: 

· Motivációs levél, melyben a jelölt beszámol a színházi érdeklődéséről, ilyen irányú 

tapasztalatairól, arról, hogy mit szeret írni és olvasni, látni (ezt az online történő beiratkozáskor 

kell benyújtani) – a jegy 50 százaléka 

· Érettségi átlag/másoddiplomások esetében a záróvizsgák átlaga (BA, 

licenszátlag)  – a végső jegy 50 százaléka 

 

Pontegyenlőség esetén a különbségtevő tényezők sorrendje érettségizett jelöltek esetén: 

● a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi jegy 

●  az idegen nyelv szóbeli érettségin kapott minősítés 

 

Pontegyenlőség esetén különbségtevő tényezők másoddiplomás képzésre  jelentkezők esetén: 

● 1. érettségi általános 

● 2. a motivációs levélre kapott osztályzat 

● 3. érettségi jegy magyar nyelv és irodalom tantárgyból 

 



 

Tantárgyversenyeken kimagasló eredményeket elért jelentkezők esetében: 

● 10-es osztályzattal nyernek felvételt azok a diákok, akik középiskolában a Tanügyminisztérium 

által szervezett magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, filozófia, idegen nyelv vagy valamely 

művészeti tantárgyverseny országos szakaszán I. helyezést értek el. 

● A tantárgyversenyek díjazottainak jelentkezését csak akkor fogadhatjuk el, ha a részleges felvételi 

eredmények közzétételének pillanatáig feltöltötték a kari titkárságon a díjukat igazoló diploma 

eredetijét. 

 
 

 

FELVÉTELI NAPTÁR  - TEATROLÓGIA SZAK – SZEPTEMBER 2020 
 

7 – 9 szeptember: A jelentkezők beiratkozása; 

9 szeptember: A beiratkozott jelöltek listájának kifüggesztése (14 óra után); 

11 szeptember: A jelöltek motivációs leveleinek értékelése; 

14 szeptember:  EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE (14 óra után); 

15 szeptember: A bejutott jelentkezők megerősítik az ingyenes (államilag finanszírozott) és fizetéses 

(tandíjköteles) helyeiket (10 és 14 óra között); 

16 szeptember: A felvételt nyert hallgatók VÉGLEGES listájának kifüggesztése. 

 

 


