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Művészetek 
Arte 

Filmművészet és média 
Cinematografie şi media 
Két szak található ezen a területen: 
• Filmművészet, fotóművészet, média 
• Filmtudomány (Filmologie) 
 
FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA 
CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE SI MEDIA 
8 féléves képzés 
Elsődlegesen a film mint művészet, általában a mozgókép mint kifejezési forma, a 
filmezés és fotózás, illetve a digitális képszerkesztés számít fő témának, ezeken a 
területeken nyújt átfogó és alapos képzést. 

Alaptantárgyak: rajz, szín, kompozíciótervezés, képalkotó technológiák, egyetemes 
művészettörténet, XX. századi művészettörténet, művészeti anatómia, az ikonográfia 
alapjai, a forma és szín pszihológiája, szakrajz. Emellett az elméleti tantárgyak révén 
beható ismereteket szerezhetnek filmtörténetből, filmelméletből, általános média- és 
képelméletből, esztétikából, az audiovizuális kommunikáció területének jogi 
szabályairól, menedzselésének módozatairól és további fontos általános műveltségi 
területekről. Szemináriumokon elemzik a hetedik művészet értékes alkotásait, valamint 
a képkultúra különböző műfajait és megnyilvánulási formáit. 

Választható tantárgyak: számítógépes képszerkesztés, a fotóművészet története, 
számítógépes képfeldolgozás, multimédia. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: A szak koncepciójának megfelelően mind az 
elméleti, mind pedig a gyakorlati jellegű képzés kellő hangsúlyt kap, számos gyakorlati 
óra és bőséges házifeladat ad majd lehetőséget a hallgatók kibontakozására. Az órák 
látogatása mellett nagy hangsúlyt kap az egyéni munka, egyéni olvasás, filmnézés, 
filmelemzés is.  

A szak végzettjei képzettségük alapján bekapcsolódhatnak bármely szintű, a 
médiával, filmművészettel kapcsolatos alkotómunkába, tevékenykedhetnek 
operatőrként, rendezőként, forgatókönyvíróként, televíziós vágó- és műsor-
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szerkesztőként, reklámügynökségeknél dolgozhatnak, illetve munkát vállalhatnak az 
audiovizuális és írott sajtóban. 
 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Kolozsvár 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 

Képzőművészet, díszítőművészet és 
arculattervezés 
Arte Plastice, Decorative şi Design 
Tizenkét szak található ezen a területen: 
• Belső tervezés (Design ambiental) 
• Díszítőművészet (Arte decorative) 
• Divattervezés 
• Formatervezés (Design), 
• Képzőművészet 
• Kerámia-üveg-fém 
• Monumentális művészet (Artă monumentală) 
• Művészetpedagógia (Pedagogia artelor plastice şi decorative) 
• Művészettörténet (Istoria şi teoria artei) 
• Restaurálás (Conservare şi restaurare) 
• Színházrendezői (Scenografie şi eveniment artistic) 
• Textilművészet 
 
DIVATTERVEZÉS 
MODĂ – DESIGN VESTIMENTAR 
6 féléves képzés 
A divattervezők férfi-, női- és gyerekkollekciók alkotásával foglalkoznak. A szakma 
bizonyos pszichológiai adottságokat igényel, amiket már felvételikor igyekszenek 
felmérni (kreativitás, képesség művészi önkifejezésre, kommunikációs készség). 

Alaptantárgyak: egyetemes művészettörténet, kosztümtörténet, textíliaművészetek 
története, anatómia, nyersanyagok, filozófia, axonometria, színtan, design története, 
számítógépes képfeldolgozás, fotótechnológia, esztétika, design és fény kapcsolata. 

Választható tantárgyak: pszichológia, idegen nyelv, pedagógia, szociológia, 
marketing, mendzsment, anamorfoza. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: A munkák rendszeresen kiállítódnak az egyetem 
galériájában vagy más kiállításokon, műtermeken féléves-éves rendszerességgel. 

A képzéssel lehetsz ruhatervező, stílustervező, kollekcióigazgató, arculattanácsadó, 
divatbemutató-menedzser, trendigazgató, művészi igazgató, kiadó, divatszerkesztő, 
divatfotós. 
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A diplomamunkát a fent említett szakmák közül valamelyik köré kell építeni. 
 

Diákok tapasztalatai:  
A tanárok sok munkát adnak, aki akar dolgozni, az jól tud haladni és fejlődni 
Az egyetem alatt fontos kapcsolatokat kiépíteni, ami a tanárokon és a különböző 
bemutatókon keresztül lehetséges – nem elég csak elvégezni a szakot. 
Sok munka, de egyben szórakozás is a minden félév végen megrendezett divatbemutató a 
félév alatt elkészített munkákból. 

 
• Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Kolozsvár 
• Nagyváradi Egyetem 
 
KÉPZŐMŰVÉSZET 
ARTE PLASTICE 
6 féléves képzés 
A tulajdonképpeni „művészek” kerülnek ki innen, festészet, szobrászat, grafika, fotó-
videó szakokra specializálódva. 

Alaptantárgyak: művészettörténet, anatómia, számítógépes képfeldolgozás, 
színtan, román művészettörténet, filozófia, festészettechnika, (geometriai) kompozíció, 
esztétika, restaurálás, grafikus perspektíva. 

Választható tantárgyak: összehasonlító perspektíva, idegen pedagógia, 
anamorfóza, axonometria, szociológia, marketing, menedzsment. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: A szak elvégzése során a diákok mindennapi 
műhelyi gyakorlatot végeznek (modellekkel, tanár asszisztálásával). Az itt elkészült 
munkákat különböző kiállításokon félévenként-évenként bemutatják. 
 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Kolozsvár 
• Nagyváradi Egyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
KERÁMIA-ÜVEG-FÉM 
CERAMICA-STICLA-METAL 
6 féléves képzés 
Díszítőelemek készítése kerámiából, üvegből és fémből – ez feltételez szilárd rajz- és 
kompozíciós ismereteket, amelyeket a diák már felvételikor be kell bizonyítson. 

Három alszakra lehet specializálódni: kerámia-, üveg-, fémmegmunkálás. 
Alaptantárgyak: egyetemes művészettörténet, anatómia, színtan, filozófia, 

szaktechnológia (kerámiázás, üvegfújás, fémmegmunkálás), anamorfóza, esztétika, 
számítógépes technika, kompozició, rajz. 

Választható tantárgyak: pszichológia, idegen nyelv, pedagógia, művészi 
perspektíva, fotó-technika, marketing, axonometria, menedzsment, szociológia. 
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Szakmai gyakorlatok, képzések: A szakmai gyakorlatok során elkészített 
munkákat az egyetem galériájában vagy más kiállításokon állítják ki féléves-éves 
rendszerességgel. 
 

Diákok tapasztalatai:  
Általában együtt van a három alszak ugyanabban a teremben, de különböző 
szaktanárokkal. Ugyanakkor mindegyiknek van külön felszerelt terme, ahol mester-
emberekkel dolgoznak a diákok. 
A szaktechnológiát sajnos nem föltétlenül művelik már első éven (pl. üvegfújás). 

 
• Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Kolozsvár 
• Nagyváradi Egyetem 
 
TEXTILMŰVÉSZET 
ARTE TEXTILE 
6 féléves képzés 
A hallgatók szakosodási lehetőségei: a szőtt anyag, a nyomott mintázás és a 
divattervezés. 

Alaptantárgyak: művészettörténet, kosztümtörténet, anatómia, színtan, textíliák 
művészetének története, tapétatechnika, nyersanyagok, filozófia, esztétika, 
axonometria. 

Választható tantárgyak: pszichológia, idegen nyelv, marketing, pedagógia, 
menedzsment, szociológia, anamorfóza. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: A munkák rendszeresen kiállítódnak az egyetem 
galériájában vagy más kiállitásokon féléves-éves rendszerességgel. 
 

Diákok tapasztalatai:  
Minden lehetőség meg van gyakorolni és fejlődni,  ha a diák ténylegesen minden feladatot 
elvégez, amit a tanár kér. Elismerésnek örvendő szak. 
A hely sajnos viszonylag kevés, elsőbbségben részesülnek a nagyobb évesek, amikor a 
szaktermek használásáról van szó. 

 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Kolozsvár 
• Nagyváradi Egyetem 
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Színház 
Teatru 
Három szak található ezen a területen:  
• Színházművészet (Artele spectacolului) 
• Színháztudomány 
• Színházrendezői (Scenografie) 
 
SZÍNHÁZTUDOMÁNY 
TEATROLOGIE 
6 féléves képzés 
A színháztudományi szak olyan szintű teatrológusképzést nyújt, amely nemzetközi 
szinten biztosítja a megfelelő felkészülést az ide jelentkező hallgatók számára. 

A gyakorlati és elméleti szakképzés mellett a hivatás iránti elkötelezettség képezik 
azt az alapot, amelyet a szak oktatói elsődleges szempontként követnek az egyetemi 
évek folyamán 

Alaptantárgyak: egyetemes színháztörténet, román színháztörténet, drámaelmélet, 
alkalmazott informatika, teatrológia, dramaturgia, zenetörténet és zeneelmélet, 
színpadi folyamatok elemzése, sajtóelmélet és -gyakorlat, dramaturgia, színpadi 
folyamatok elemzése, magyar irodalom, egyetemes színháztörténet, román irodalom, 
magyar színháztörténet, filozófiatörténet, jelmeztörténet, rendezői doktrínák története, 
az előadás esztétikája, színházi antropológia, színházi szemiotika és stilisztika, 
művészettörténet, kulturális menedzsment és marketing, világirodalom, színházi 
szemiotika és stilisztika, színházi szociológia, filmtörténet. 

Választható tantárgyak: retorika, kortárs spektakológia, színházi pszichoanalízis, 
kultúrfilozófia, audiovizuális eszközök, az avantgárd színházi stratégiái, irányzatok a 
kortárs színházban, pszichodráma, kulturális stratégiák  

Szakmai gyakorlatok, képzések: A tanulmányi évek alatt a hallgatók színházakban 
végzik a szakmai gyakorlatot.  

 
Diákok tapasztalatai: 
Aki ezt a szakot választja, hivatásból teszi azt. A nagyon szigorú felvételi vizsga alapból 
kiszűri a nem erre született embereket.  

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyarul is tanulható) 
• Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem (magyarul is tanulható) 
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Zene 
Muzică 
Hét szak található ezen a területen: 
• Egyházi zene 
• Hangszeres előadó-művészet (Artele spectacolului muzical) 
• Hangszer-pedagógia 
• Karmesteri 
• Zenei előadó-művészet 
• Zeneszerzői 
• Zenetudomány 
 
EGYHÁZI ZENE 
MUZICĂ RELIGIOASĂ 
6 féléves képzés 
Kétféle szakosodás lehetséges – bizánci egyházi zene és gregorián egyházi zene. 

Alaptantárgyak: ének (bizánci, gregorián), orgona, keresztény vallástörténet, 
zenekarvezénylés, zeneelmélet, bizánci gregorián paleográfia, szolfézs, összhangzattan, 
ellenpont, zenetörténet és zenekultúra, stilisztika, esztétika, ének, zenei analizis, 
zongora 

Választható tantárgyak: zenei kompozíció, zenei diktálás, idegen nyelv, 
művelődéstörténet, menedzsment, hangszerelés, kottaolvasás, folklór, hangszer-
pedagógia, pszichológia, szociológia. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: Az utolsó év kivételével kötelező a gyakorlat, 
amit mindenki az egyetemen végez. Ugyancsak kötelező a kórusban való részvétel. 

Elhelyezkedési lehetőségek: egyházizene-szakértő, kórusvezénylő, tanár (I–VIII 
osztály, ehhez szükséges a pedagógia tantárgycsomag elvégzése). 
 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
 
HANGSZER-PEDAGÓGIA 
PEDAGOGIE MUZICALĂ 
6 féléves képzés 
Elsősorban zenetanárképzőt jelent (I–VIII. osztály). A diákok kevesebbet játszanak 
hangszeren mint az előadói szakon, a hangsúly az elméleti tantárgyakon van. 

A gyakorlatban azok jutnak ide, akiknek nem sikerül a felvételi az előadó-
művészeti szakra. 

Alaptantárgyak: kórusvezénylés, kisebb formációk vezénylése, szolfézs, 
összhangzattan, ellenpont, zenei analízis, hangszerelés, zenetörténet és zenekultúra, 
stilisztika, esztétika, folklór, zongora, kottaolvasás, ének, hangszer-pedagógia, 
pszichológia, szociológia. 

Választható tantárgyak: zenei kompozició, zenei diktálás, idegen nyelv, 
művelődéstörténet, menedzsment. 
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Szakmai gyakorlatok, képzések: Az utolsó év kivételével kötelező a gyakorlat, 
amit mindenki az I–VIII. osztályokban kell elvégezzen. Ugyancsak kötelező a kórusban 
való részvétel. 

Elhelyezkedési lehetőségek: zeneteoretikus, kórusvezénylő, tanár (I–VIII. osztály 
ehhez szükséges a pedagógia tantárgycsomag elvégzése), zeneszerző, zenei menedzser, 
zenei szerkesztő (rádió, televízió). 
 

Diákok tapasztalatai: 
Sok elméleti tantágyat kell tanulni, ami konkrét „leüléses” tanulást jelent, nem úgy mint a 
hangszeren való gyakorlás. Az órarend zsúfolt, kevés szabadidővel (sok időt vesz el a 
kórus). 

 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár 
• Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem (magyarul is tanulható) 
• Nagyváradi Egyetem 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyarul) 
• Temesvári Műszaki Egyetem 
 
KARMESTERI 
DIRIJAT 
8 féléves képzés 
A vezénylés kar kétféle szakosodás nyújt: zenekarvezénylés és kórusvezénylés. 

Alaptantárgyak: zenekarvezénylés, kórusvezénylés, vezénylési kotta ismerete, 
kompozíció, zene felsőfokú elmélete, összhangzattan, ellenpont, zenekonstrukció 
művészete, zenei analízis, hangszerelés, zenetörténet és zenekultúra, stilisztika, 
esztétika, ének, zongora, kottaolvasás, szolfézs. 

Választható tantárgyak: zenei diktálás, ének, hangszer-pedagógia, pszichológia, 
szociológia, idegen nyelv, művelődéstörténet, menedzsment. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: Az utolsó év kivételével kötelező a gyakorlat, 
amit mindenki elvégezhet az egyetemen. Ugyancsak kötelező a kórusban való 
részvétel. 

Elhelyezkedési lehetőségek: karmester, tanár (I–VIII. osztály, ehhez szükséges a 
pedagógia tantárgycsomag elvégzése), zeneszerző, zenei menedzser, zenei szerkesztő 
(rádió, televízió). 

 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár 
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ZENEI ELŐADÓ-MŰVÉSZET 
INTERPRETARE MUZICALĂ 
8 féléves képzés 
A képzés a választott hangszeren való játszásra és a zenekari tevékenységre 
koncentrálódik. Szakosodási lehetőségek: 
• bőgő 
• brácsa 
• cselló 
• ének 
• fuvola 
• harsona 
• hegedű 
• klarinét 
• klasszikus gitár 
• kürt 
• oboa 
• orgona 
• trombita 
• tuba 
• ütős hangszerek 
• zongora 

Kötelező tantárgyak: szakspecifikus tantárgy (bőgő, brácsa, cselló, ének, fuvola, 
harsona, hegedű, klarinét, klasszikus gitár, kürt, oboa, orgona, trombita, tuba, ütős 
hangszerek, zongora), összhangzattan, zeneelmélet, ellenpont, zenetörténet, kotta-
olvasás. 

Választható tantárgyak: művelődéstörténet (pl. barokk, dzsessz, kortárs, egyházi 
zene), pszichológia, hangszer-pedagógia, menedzsment, esztétika, szociológia stb. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: gyakorlat az egyetem zenekaraiban 
(kamarazenekar, operazenekar, kvartettek stb.)  

Elhelyezkedési lehetőségek: tanárként (I–VIII. osztályban, ehhez szükséges a 
pedagógia tantárgycsomag elvégzése), szólóelőadóként, zenekarokban, kamara-
együttesekben. 
 

Diákok tapasztalatai: 
A számos képesítés miatt egy-egy hangszeren játszó hallgatók létszáma kicsi, tehát a diákok 
jól ismerik egymást, gyakran zenélnek együtt, ami felkészíti őket az esetleges jövőbeli 
zenekari tagságra. Így az egyetem és a művészi pálya közötti átmenet lényegesen 
könnyebbé válik. Ugyanakkor a zenekarokban való zenélés lehetőséget nyit számos 
fellépésre és turnéra is. A program zsúfolt, kevés a szabadidő. 

 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár 
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• Nagyváradi Egyetem 
• Temesvári Műszaki Egyetem 
 
ZENESZERZŐI 
COMPOZIŢIE MUZICALĂ 
8 féléves képzés 
A kompozíció kar kétféle szakosodás nyújt: klasszikus és dzsesszkompozíció. 

Alaptantárgyak: klasszikus kompozíció, könnyűzene-kompozíció, zene felsőfokú 
elmélete, összhangzattan, ellenpont, zenekonstrukció művészete, zenei analízis, 
hangszerelés, zenetörténet és zenekultúra, stilisztika, esztétika, folklór, zongora, kotta 
olvasás 

Választható tantárgyak: zenei diktálás, ének, hangszer-pedagógia, pszichológia, 
szociológia, idegen nyelv, művelődéstörténet, menedzsment. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: Az utolsó év kivételével kötelező a gyakorlat, 
amit mindenki elvégezhet az egyetemen. Ugyancsak kötelező a kórusban való 
részvétel. 

Elhelyezkedési lehetőségek: zeneszerző, zeneialakulat-vezető, tanár (I–VIII. 
osztályban, ehhez szükséges a pedagógia tantárgycsomag elvégzése), zenei menedzser, 
zenei szerkesztő (rádió, televízió),  
 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár 
 
ZENETUDOMÁNY 
MUZICOLOGIE 
8 féléves képzés 
Ez a szak azokat a diákokat célozza meg, akiket érdekel a zeneelmélet, és elsősorban 
zeneszerzői, zenekritikusi vagy zeneteoretikusi területen szeretnének elhelyezkedni. 

Alaptantárgyak: muzikológia, etnomuzikológia, zenei paleográfia, zene felsőfokú 
elmélete, összhangzattan, ellenpont, zenekonstrukció elmélete, zenei analízis, 
hangszerelés, zenetörténet és zenekultúra, stilisztika, esztétika, folklór, zongora, 
kottaolvasás. 

Választható tantárgyak: szolfézs, zenei diktálás, ének, hangszer-pedagógia, 
pszichológia, szociológia, idegen nyelv, művelődéstörténet, menedzsment. 

Szakmai gyakorlatok: Az utolsó év kivételével kötelező a gyakorlat, amit mindenki 
elvégezhet az egyetemen. Ugyancsak kötelező a kórusban való részvétel. 

Elhelyezkedési lehetőségek: muzikológus, tanár (I–VIII. osztályban, ehhez 
szükséges a pedagógia tantárgycsomag elvégzése), zeneszerző, zenei menedzser, zenei 
titkár, zenei szerkesztő (rádió, televízió) 
 
• George Enescu Művészeti Egyetem, Jászvásár 
• Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár 




