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Zeneművészet az audiovizuális kultúrában mesterképzés – felvételi 

információk 

 

1. A képzés leírása: 

 Mesterképzés területe: Zene; 

 Szakirány: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában; 

 Tanulmányok időtartama: 2 év, 4 szemeszter; 

 Képzés formája: nappali; 

 Képzés nyelve: magyar; 

 Minősítés: akkreditált. 

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, magyar nyelven, két részben: 
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- 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. 

5. Könyvészet: 

1. *** Médium, hang, esztétika. Zeneiség a medialitás korában (szerk. Batta Barnabás), 

Univ Kiadó, Szeged, 2009. 

2. Ignáz Ádám, Gépek zenéje. Adalékok az elektronikus zene előtörténetéhez (1900-

1930) - elméletek, kompozíciók, hangszerek (22-40. o.) 

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

Budapest, 2007. A XX. századi zene (533-544. o.) 

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

zenében és a zenei hallgatás regressziója (280-305. o.), A zenével kapcsolatos 

magatartás típusai (306-322. o.) 

5.  Carl Dahlhaus-Hans Heinrich Eggebrecht, Mi a zene?, Osiris, Budapest, 2004. III. Jó 

zene-rossz zene (57-72. o.), IV. Régi zene-új zene (73-88. o.)  

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. 


