
 

Felvételi módszertan 

Jóváhagyta a PKE Szenátusa, a 2021. december 16/118. számú határozattal. 

Magiszterképző megnevezése: Zeneművészet a jelenkorban 

1. A képzés leírása: 

• Képzés területe: Zene 

• Magiszterképző: Zeneművészet a jelenkorban 

• Végzett hallgató képesítése: Zeneművészet a jelenkorban 

• Tanulmányok időtartama: 2 év, 4 félév 

• Képzés formája: nappali tagozat 

• Képzés nyelve: magyar 

2.  Felvételi jegy összetétele: 

• felvételi interjú: 60% 

• államvizsga-jegy: 40% 

3. Felvételi vizsga leírása: 

• a felvételi magyar nyelven, 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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4. Médiaegyenlőség esetén az utolsó tandíjas/tandíjmentes hely elfoglalásának kritériumai: 

1. felvételi interjú osztályzata 

2. államvizsga-jegy 

5. Jelentkezés feltételei: 

• érettségi bizonyítvány (vagy azzal egyenértékű oklevél) 

• egyetemi (vagy azzal egyenértékű) oklevél az elvégzett szakiránytól függetlenül 

6. Záró rendelkezések: 

Jelen módszertan a Partiumi Keresztény Egyetem magiszteri képzésekre vonatkozó hatályos 

felvételi szabályzatának előírásai szerint készült, és a szakspecifikus felvételi előírásokat 

tartalmazza. 

 

Nagyvárad, 2021. december 10. 

 

 

Dékán, 

dr. Bökös Borbála adjunktus 
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