Babeş-Bolyai
Tudományegyetem
Kolozsvár

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK
(nyári felvételi július 24-én, őszi felvételi szeptember 19-én)
- 2018. július 17-23. – személyes iratkozás a kar titkárságán (hétköznapokon) – a felvételi űrlap letölthető a kar
honlapjáról:
https://rt.ubbcluj.ro/zenepedagogia/
- 2018. július 24., 1000 – zenei képességeket felmérő
interjú (gyakorlati felmérés, kizáró jellegű). Helyszín: a
Kar székhelye (Horea út 7 szám, III. emelet);

Református Tanárképző és
Zenepedagógia Kar
• ZENE szakirány •
alapképzés • mesterképzés

- eredményhirdetés (helyszínen, e-mailben): az interjú délutánján (2018. július 25-én, 1600 óra után);
- 2018. július 26-27 – beiratkozás első évre;
- az őszi felvételi (képességeket felmérő interjú) 2018.
szeptember 19-én, iratkozás szept. 10-19 között lesz.
A felvételi jegy a következők átlaga:

Felvételi tájékoztató a
2018–2019-es tanévre

a)

érettségi általános (50%)

b)

a képességfelmérő interjú eredménye (50%)

A zenei képességfelmérő interjú (kizáró jellegű): zenei hallás
felmérése, vokalízis, egy szabadon választott énekmű előadása.
A megyei és nemzeti iskolai tantárgyverseny első 3 díjazottjának a képességfelmérő interjú jegye hivatalból 10-es.
•
A helyek száma:
A Zenepedagógia szakon 16 államilag támogatott (ingyenes) helyet hirdetünk meg, valamint tandíjköteles helyeket.
•
A felvételi díjszabása:

„Mesterségbeli tudás nélkül
az ihlet csupán nádszál a szélben.”
(Johannes Brahms)

A felvételi díj 70 RON + beiratkozási díj 30 RON.
(több BBTE-s szakra való beiratkozás esetén kedvezményesen)
A két díj a következő számlára utalható: Facultatea de
Teologie Reformată, RO76TREZ216504601X007224, Trezoreria Cluj. CF 4305849.

Munka- és továbbtanulási lehetőségek:
o állami iskolákban zenetanárként (5-12. osztályokban)
o zeneóvodai, ill. elemi iskolai zenetanárként (egyre nagyobb a magán zeneóvodák iránti kereslet)
o állami operák, filharmóniák kóristájaként
o karvezetőként
o kántorként, orgonistaként (a kántori vizsga megszerzése
után)

o hangszeres előadóként
o zenetudományi kutatóként, szakelőadóként
o zeneinformatikusként, kottaszerkesztőként
o zenei fordítóként (idegen nyelvű ismeretek birtokában)
o és kellő elszántsággal, tanulással más zenéhez köthető
szakmában (énekesként, hangszerkészítő- és javítóként, zenei-művészi titkárként, stb.)
TANÁRAINK jól felkészült szakemberek és zenészek.
Színvonalas képzést biztosítunk számodra!
dr. Coca Gabriela – docens, dékánhelyettes
dr. Péter Éva – docens
dr. Fekete Miklós – adjunktus
dr. Miklós Noémi – adjunktus
dr. Fekete Adél – tanársegéd
dr. Balla László – ny. óraadó művésztanár
dr. habil. Banciu Katalin – óraadó egyetemi tanár
drd. Jordán Éva – óraadó művésztanár
drd. Kovács Dalma – óraadó tanár
DLA dr. habil. Maczelka Noémi – óraadó egyetemi tanár, Szeged
Majó Zoltán – ny. óraadó művésztanár
drd. Molnár Zsuzsánna – óraadó tanár
dr. habil. Șorban Elena Maria – óraadó docens
Tóth Guttman Emese – ny. óraadó művésztanár

ZENEPEDAGÓGIA szakirány
(BBTE, Református Tanárképző Kar keretében)
Cím: 400174 Kolozsvár, Horea út 7, II. emelet
Tel/Fax: 004-0264-590723
Honlap: http://rt.ubbcluj.ro/
E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro
Érdeklődésedet örömmel fogadjuk, és kérdéseidre
szívesen válaszolunk!

Tudtál-e arról, hogy…
 egyetemi szintű zenei tanulmányaidat itthon, Erdélyben,
Kolozsváron végezheted;
 Erdély legnagyobb állami egyeteme, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvű zenei oktatást biztosít;
 az alapképzés után lehetőséged van a MESTERI tanulmányaidat ugyanezen a szakon magyarul folytatni;
 a Zenepedagógia tanszak a Református Tanárképző Kar
keretében működik;
 államilag akkreditált zenetanári oklevelet szerezhetsz;
 minden, állami egyetemistát megillető joggal élhetsz: ösztöndíjak, bentlakás, utazási kedvezmények, stb.;
 kis-közepes méretű csoportokban tanulhatsz, ami intenzívebb munkát, illetve természetesebb és közvetlenebb
tanár-diák kapcsolatot eredményez;
 kórus és karvezetés óráink, fellépéseink, turnéink a diákok közösségfejlesztő erejét is meghatározóan erősítik;
 tanszékünk számos egyéni órát biztosít, melyeken lehetővé teszi a hangképzést és a hangszertanulást;
 tanszékünk az alapképzés alatt ingyenes orgona-tanulást
biztosít, ami egy esetleges kántorképzés alapfeltétele;
 tanáraink jól felkészült, komoly szakemberek és zenészek, és tanszékünkön magyarországi vendégtanárok
előadásait, képzéseit is hallgathatod;

Kedves érdeklődő diákok!

Kötelező tantárgyak:

„A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának Zenepedagógia Tanszéke 2003-ban létesült azért, hogy mindazoknak, akik itthon Erdélyben, Kolozsváron szeretnék folytatni egyetemi szintű zenei tanulmányaikat, ehhez magyar nyelven kínáljon lehetőséget.
Végzős diákjaink államilag elismert zenetanári oklevelet
kapnak. Zenepedagógia szakunk jellegzetessége az egyedi
és összetett tanmenet, mely a diákok szélesebb körű elhelyezkedési lehetőségét biztosítja a tanulmányok elvégzése
után.
A felvételi vizsgát Zenepedagógia Tanszékünk nem köti
zeneiskolában megszerzett érettségi bizonyítványhoz. Vannak diákjaink, akik Református Kollégiumokban, vagy más
profilú középiskolai intézményekben érettségiztek, és magánúton szerezték zenei ismereteiket. A kezdőszintű diákokat tanáraink fokozott gyakorlati hozzáállással segítik a minél magasabb professzionális szint elérésében. Az alapképzés időtartama, a bolognai rendszernek megfelelően 3 év (6
szemeszter). Végzős diákjaink 2 éves mesteri képzésen
folytathatják tanulmányaikat Zenepedagógia szakunkon.
Diákjaink minden állami egyetemistát megillető joggal
élhetnek: bentlakás, tanulmányi- és érdemösztöndíjak, utazási kedvezmények, külföldi ösztöndíjas részképzések stb.
Külföldi kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük, ezáltal különböző Erasmus ösztöndíjakat tudunk biztosítani tanszékünk diákjainak.
Célkitűzésünk, hogy jól felkészült zenetanárokat képezzünk!

I. év: zeneelmélet, szolfézs, zenediktálás, zenetörténet
(ókor, középkor, reneszánsz és barokk), hangszertörténet,
kórus, karvezetés, zongora (egyéni), kántó (egyéni), pedagógia, pszichológia, idegen nyelv, torna;
II. év: zeneelmélet, szolfézs, zenediktálás, zenetörténet
(klasszika, romantika, modern irányzatok), hangszerelmélet
és hangszerelés, összhangzattan, ellenpont, zenei formatan, kórus, karvezetés, zongora (egyéni), kántó (egyéni), didaktika;
III. év: zeneelmélet, szolfézs, zenediktálás, zenetörténet (magyar és román zenetörténet), összhangzattan, ellenpont, zenei formatan, népzene, kórus, karvezetés, zongora (egyéni),
partitúraolvasás (egyéni), pedagógiai gyakorlat, gyermekhangképzés módszertana;
• Választható tantárgyak: orgona (egyéni), Blockflöte,
régizene, művészeti management, kórusátirat, kutatás-módszertan.
• Fakultatív tantárgyak: zeneesztétika, zongoragyakorlásitechnikák, kántorizálás, kántó, gregorián ének, számozott
basszus, egyházi ének, általános informatika, zenei informatika, művészeti management, kamarazene, orgona-improvizáció, művészettörténet.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!”
Dr. Coca Gabriela – docens, dékánhelyettes

 ügyes diákjainknak pénzbeli támogatással együttjáró áthallgatási, részképzési lehetőséget biztosítunk külföldi
egyetemek zenei tanszékein (Erasmus ösztöndíjak);
 rendelkezésedre álló akadémiai szintű infrastruktúránk,
folyamatosan bővülő zenei könyvtárunk és kottatárunk jelenleg több mint 4000 példányt számlál;

„Egymásra támaszkodva” (fotó: Bogáti-Bokor Ákos)

 zenei felszerelésünk és hangszereink minőségiek;
 intézetünk konferenciái, kiadványai és koncertjei nemzeti
és nemzetközi szinten elismertek;
„Tömbben az erő” (fotó: Bogáti-Bokor Ákos)

„Négy évvel ezelőtt azért felvételiztem ide, mert magyarul
szerettem volna zenét tanulni, és nem bántam meg. Elég kis
közösség vagyunk, így mindenki ismer mindenkit, meleg és
családias a légkör. Sok közös tevékenységen veszünk részt,
és sok közös élményben van részünk. Ha csak ez maradna
is meg az itt eltöltött négy évből (amit nagyon kétlek!), akkor
is megérné.”
Müller Csilla, végzett diák

