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A jelen szabályzat a következő törvényi előírások alapján készült: 

 Nemzeti Oktatási Törvény (1/2011. január 5.); 

 Az egyetemi tanulmányok megszervezésére vonatkozó törvény (288/2004. június 

24.); 

 Az egyetemi szakok/képzések névjegyzékére vonatkozó kormányhatározat (493/2013. 

július 17.); 

 A mesterképzések megszervezésére vonatkozó kormányhatározat (404/2006. március 

29.); 

 A mesterképzések szakirányainak akkreditálására vonatkozó kormányhatározat 

(581/2013. július 30.). 

Általános információk 

1. A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke a 2018-19. tanévben akkreditált alap- 

és mesterfokú nappali képzéseket indít, magyar nyelven, a következő szakirányokban: 

I. Zene alapképzés (3 év) 

II. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában mesterképzés (2 év) 

2. A felvételi valamennyi képzésre két részletben kerül megrendezésre. Ennek időpontját az 

egyetem szenátusa határozza meg; 

3. A felvételire legalább középiskolát végzett, érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel 

rendelkezők jelentkezhetnek; 

4. A képzésekre azonos feltételek mellett jelentkezhetnek román, illetve európai uniós 

állampolgárok; 

5. A jelentkezésnek nincs felső korhatára; 

6. A felvételi célja felmérni a jelentkezőknek a zenei tanulmányokhoz elengedhetetlen 

képességbeli alkalmasságát; 

7. A jelen szabályzatot a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar tanácsa a 2017. december 7-

i ülésén hagyta jóvá. 
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I. Zene alapképzés 

1. A képzés leírása: 

 Alapképzés területe: Zene; 

 Szakirány: Zene; 

 Képesítés: Zenetanár (tanárképző modul elvégzése esetén); 

 Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter; 

 Képzés formája: nappali; 

 Képzés nyelve: magyar. 

2. Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 kitöltött, aláírt iratkozási kérvény – nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető; 

 érettségi oklevél vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat. A 2015-ben 

érettségizetteknek oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi 

vizsga átlagát. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt 

kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának 

titkárságára; 

 orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján 

alkalmas az adott szak elvégzésére; 

 személyazonossági igazolvány egyszerű másolat; 

 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép; 

 születési bizonyítvány hitelesített másolata; 

Esetenként szükséges még: 

 házassági oklevél hitelesített másolata; 

 a hallgatói státuszt igazoló okirat vagy igazolás azoknak a jelentkezőknek, akik egy 

másik felsőoktatási intézmény, illetve szak hallgatói; 

 egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata; 

 tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I., II., III. helyezést, 

vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat). 

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges: 

 halotti bizonyítvány egyszerű másolata, félárvák és árvák esetében; 

 gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen 

intézményekben nevelkedtek; 
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 oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként 

dolgoznak, vagy dolgoztak (nyugdíjasok). 

3. A felvételi módszertana: 

 A Zene szakra való felvételi két részből áll: 

I. Zenei képességfelmérés – kizáró jellegű; 

II. Zenei kreativitás teszt 

 A legkisebb bejutási átlag az 5-ös. 

 A felvételi jegy összetétele: 

- 70% kreativitás teszt; 

- 30% érettségi átlag. 

 Pontszámegyenlőség esetén az utolsó tandíjmentes hely elfoglalásának kritériuma, 

sorrendben: 

- zenei kreativitás teszt jegye; 

- érettségi átlag. 

I. Zenei képességfelmérés – gyakorlati, kizáró jellegű 

 A próba során felmérésre kerülnek a zenei képzésben nélkülözhetetlen, alapvető 

készségek és képességek (hangmagasság és ritmus felismerése, visszaadása). 

II. Zenei kreativitás teszt 

 A feladatok egyaránt hivatottak felmérni a felvételiző korábban elsajátított zenei 

ismereteit, kreativitását, valamint korának megfelelő zeneértési, gondolkodási 

képességeit; 

 Az öt feladat nehézségi sorrendben követi egymást; 

 Ezekből az első három kötelező, az utolsó kettő pedig opcionális (de szükséges a 

teljes pontszám eléréséhez); 

 Elérhető pontszám: 9 pont (illetve 1 pont hivatalból). 

a. Vokalízis 

 A jelölt az alábbi énekgyakorlatokból húz egyet, majd leénekli azt a kromatikus skála 

különböző fokain, emelkedő és ereszkedő irányban; 

 A gyakorlat felméri a jelölt zenei hallását, intonációs képességét, illetve 

hangterjedelmét; 

Elérhető pontszám: 1 pont. 

Gyakorlatok (példa) 



 

5 

 

 

b. Ritmus-kirakó 

 A jelölt egy kartonlapocskából álló, különböző ritmusértékeket, illetve -képleteket, 

szüneteket és ütemjelzéseket tartalmazó csomagból tetszés szerint választ, majd egy 

ütem-típusba elhelyezi azokat (legalább 4 ütemnyi terjedelemben), végül pedig 

lekopogja a ritmussort; 

 A gyakorlat felméri a jelölt ritmusérzékét; 

 Elérhető pontszám: 1 pont. 

Példa 

 

Lehetséges megoldás 
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c. Népdalkirakó 

 A jelölt szöveg nélküli népdal-kivágatokat kell, hogy helyes sorrendbe rakjon; 

 A gyakorlat felméri a jelölt dallam- és formaismeretét; 

 Elérhető pontszám: 2 pont. 

 

Példa 

 

 

 

Megfejtés 

 

 

 

d. Kétszólamú kirakó (opcionális) 

 A jelöltnek egy egyszerű, kétszólamú zenemű-részlet (pl. Menüett az Anna 

Magdalena Bach füzetből) felső szólamát kell puzzle-szerűen kiraknia, illetve 

ráhelyeznie a megadott basszus-szólamra; 

 A feladat felméri a jelentkező zenei gondolkodását; 

 Elérhető pontszám: 2 pont. 
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Példa 

 

 

 

 

Megoldás 
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e. Hibakereső (opcionális) 

 A jelöltnek hibákat (kb. 6) kell azonosítania egy egyszerű zenemű-részletben (egy 

strófa) kottából, illetve hallás után; 

 A felvételizőnek a hibákat a részlet elhangzása során be kell jelölnie. A feladat 

megoldásának három nehézségi fokozata lehetséges: a hibás hangot (hangokat) 

tartalmazó ütemek megjelölése, a hibás hang (hangok) bekarikázása, a helyes hang 

(hangok) beírása a kottába; 

 A feladat felméri a jelentkező zenei gondolkodását, stílusismeretét; 

 Elérhető pontszám: 3 pont. 

 

Példa 
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Helyes változat 
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II. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában mesterképzés 

1. A képzés leírása: 

 Mesterképzés területe: Zene; 

 Szakirány: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában; 

 Tanulmányok időtartama: 2 év, 4 szemeszter; 

 Képzés formája: nappali; 

 Képzés nyelve: magyar. 

2. Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 kitöltött, aláírt iratkozási kérvény – nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető; 

 érettségi oklevél vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat; 

 egyetemi oklevél (eredeti; ha a felvételiző máshová is be van iratkozva, akkor 

hitelesített másolat); 

 születési bizonyítvány egyszerű másolata; 

 házassági okirat egyszerű másolata (amennyiben indokolt); 

 orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján 

alkalmas az adott szak elvégzésére; 

 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép; 

 születési bizonyítvány hitelesített másolata; 

 háziorvos által kiállított orvosi típusigazolás; 

 négy db. 3/4-es fénykép (igazolványkép-méret); 

 a felvételi díj befizetését igazoló nyugta; 

 szakmai önéletrajz; 

 motivációs levél magyar nyelven. 

3. Előfeltételek: 

 a magiszteri képzésre jelentkezőknek egyetemi alapképzésben (3 vagy 4 éves) szerzett 

diplomával (BA) kell rendelkezniük, szakosodástól függetlenül; 

 az elvégzett alapszak jellege nem feltétele a jelentkezésnek. 

4. A felvételi tartalma: 

 a felvételi interjú formájában zajlik, két részben: 

- interjú a jelentkező motivációs levele és előre megadott könyvészet alapján, mely a hallgató 

szakmai és általános műveltségét hivatott felmérni; 

- egy kutatási terv felvázolása és bemutatása. 
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 a felvételi interjú magyar nyelven folyik. 

5. Könyvészet: 

Médium, hang, esztétika. Zeneiség a medialitás korában (szerk. Batta Barnabás), Univ Kiadó, 

Szeged, 2009. 

Zenei hálózatok – Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló 

zeneipar korában (szerk. Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor), L’Harmattan, 

Budapest, 2011. 

Adorno, Th. W.: A művészet és a művészetek, Helikon, Budapest, 1998. 

Dahlhaus, Carl - Eggebrecht, Hans Heinrich: Mi a zene?, Osiris, Budapest, 2004. 

Kókai Rezső-Fábián Imre: Századunk zenéje, Zeneműkiadó, Budapest, 1967. 

Nyman, Michael: Experimentális zene. Cage és utókora, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 

2005. 

Wörner, Karl H.: A zene története, Tankönyv és kézikönyv egy kötetben, Vivace kiadó, 

Budapest, 2007. 

6. A felvételi jegy összetétele: 

 felvételi interjú: 60%. 

 államvizsga-jegy: 40%; 

7.  Minimális bejutási osztályzat: 7-es. 

8. Pontszámegyenlőség esetén az utolsó tandíjmentes hely elfoglalásának kritériuma: 

 felvételi interjú osztályzata; 

 államvizsga-jegy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Tanszékvezető, 

 

                                                                                                               dr. Balázs Zoltán 

 

 

 

Nagyvárad, 2017. december 7. 

 

 
                                                                                                                       Dékán, 

                                                                             dr. Maior Enikő docens 


