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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR
MŰVÉSZETI TANSZÉK

A ZENE ALAPKÉPZÉS ONLINE
FELVÉTELI MÓDSZERTANA
a 2020-21-es tanévre

Általános információk
1. A felvételi két időszakban (júliusban és szeptemberben) kerül megrendezésre. Ennek
időpontját az egyetem Szenátusa határozza meg.
2. A felvételire legalább középiskolát végzett, érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel
rendelkezők jelentkezhetnek (magiszteri program esetében az alapképzésről szóló oklevéllel).
3. A képzésekre azonos feltételek mellett jelentkezhetnek román, illetve európai uniós
állampolgárok.
4. A jelentkezésnek nincs felső korhatára.
5. Azok az alapképzésre jelentkező személyek, akik középfokú tanulmányaik során díjakban
részesültek (I, II, III. helyezés vagy dicséret) a Nemzeti Oktatási Minisztérium által elismert
tantárgyversenyeken, felvételi vizsga nélkül iratkozhatnak be tandíjmentes helyekre. Ezen
jelentkezők nevét tartalmazó listát a karok felvételi bizottságai hagyják jóvá. Az ily módon
beiratkozott jelentkezők felvételéről szóló bizottsági határozatot a felvételi vizsga
megkezdése előtt közzé kell tenni.

A képzés rövid leírása
•

Akkreditációs státusa: akkreditált

•

Szakterület: Zene

•

Szakirány: Zene

•

Képesítés: Zenetanár (tanárképző modul elvégzése esetén)

•

Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter, 180 ECTS

•

Képzés formája: nappali

•

Képzés nyelve: magyar

Beiratkozás
1. A felvételire jelentkezők két beiratkozási mód közül választhatnak:
a) Online

formában,

a

PKE

felvételi

beiratkozási

platformján

keresztül

(https://www.partium.ro/hu/online-beiratkozas);
b) Személyesen az egyetem székhelyén (a karok titkárságain), a hatályos járványügyi
szabályok betartásával.
2. Online beiratkozás esetén a jelentkezőnek elektronikus (szkennelt) formában kell
feltöltenie a platformra a honlapon feltüntetett dokumentumokat.
3. Személyes iratkozás esetén a honlapon feltüntetett dokumentumok egyszerű fénymásolatait
kell benyújtani, az eredeti dokumentumokat pedig felmutatni hitelesítés végett.
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Az online felvételivel kapcsolatos rendelkezések
1. A felvételi online formában zajlik, a vizsgabizottság jelenlétében, a Google Meet
platformon.
2. Az online felvételivel kapcsolatos valamennyi információt a jelentkezők az iratkozás
lezárulását követően, de legkevesebb a felvételi előtt 24 órával e-mailben megkapják.
3. Amennyiben egy jelentkező különböző okok miatt nem tudja elérni a vizsgáztatás felületét
a felvételi időpontjában, vagy technikai nehézségei akadnak az Internethez való
csatlakozással, a bizottság dönthet a próba/próbák átütemezéséről egy későbbi órára.

Eredmények megállapítása
1. A legkisebb bejutási átlag: 5-ös
2. A felvételi jegy összetétele:
•

érettségi átlag: 30%

•

interjú: 70%

3. Pontszámegyenlőség esetén az utolsó tandíjmentes hely elfoglalásának kritériuma,
sorrendben:
•

interjú jegye

•

érettségi átlag

A felvételi menete
A felvételi két részből áll:
I. Zenei képességfelmérés – gyakorlati, kizáró jellegű
1. A jelentkező egy szabadon választott éneket ad elő műfajtól, stílustól függetlenül (pl.
népdal, egyházi ének, dal stb.).
2. Emellett, ha szükségesnek tartja, bemutathat egy hangszeres darabot is.
3. Az éneket (esetenként a hangszeres darabot) be lehet mutatni az online felvételi során,
vagy előzetesen rögzítve audiovizuális formában el lehet küldeni a pkezene@partium.ro
email-címre (adott esetben valamilyen óriásfájlküldő szolgáltatással, pl. wetransfer.com stb.)
II. Interjú
Az interjú során a bizottság kérdéseket tesz fel a jelentkező általános zenei ismereteinek
felmérése érdekében (pl. a képeségfelmérés során bemutatott darabbal/darabokkal
kapcsolatban).
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A jelen módszertant a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar tanácsa a 2019. december 12-i
ülésén hagyta jóvá, és módosította a 2020. június 23-i ülésén.

Nagyvárad, 2020. június 23.
Dékán,
dr. Maior Enikő docens

4

