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Általános információk 
1. A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke a 2020-21-es tanévre a következő 

akkreditált zenei képzésekre hirdet felvételi vizsgát: 

I. Zene akkreditált alapképzés (3 év) 

II. Zeneművészet a jelenkorban akkreditált 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 2019. december 12-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 2020-ban 

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 

• oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként 

dolgoznak, vagy dolgoztak (nyugdíjasok) 
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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, zeneértési, gondolkodási képességeit. 

• A három feladat nehézségi sorrendben követi egymást. 

• Elérhető pontszám: 9 pont (valamint 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, valamint 

hangterjedelmét. 

Elérhető pontszám: 3 pont 

Gyakorlatok (példa) 
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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: 3 pont 

Példa 

 
Lehetséges megoldás 
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c. Hibakereső 

• A jelöltnek hallás után hibákat kell beazonosítania egy egyszerű zenemű-részletben, és 

azokat meg kell jelölnie a kottában. 

• A feladat felméri a jelentkező zenei gondolkodását, stílusismeretét. 

• Elérhető pontszám: 3 pont 

Példa 

A zongorista a zeneileg helyes műrészletet szólaltatja meg: 

 
 

A jelentkező hibás hangokat tartalmazó kottát kap kézhez. A feladat: valamennyi hibás hang 

hallás alapján történő beazonosítása és megjelölése (bekarikázása), többszöri elhangzás után. 
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Nagyvárad, 2019. december 12. 
 
 

Dékán, 

dr. Maior Enikő docens 
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