BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA
FELVÉTELI SZABÁLYZATA

2017. augusztus 31-i módosításokkal egységes szerkezetben

Jelen Szabályzat a 2018/2019-es tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező, illetve felvételt nyert
hallgatókra vonatkozik.
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I. ALAPKÉPZÉS
1.§
A jelentkezés feltétele
(1) Az alapképzési szakra érettségi bizonyítvánnyal, ill. azzal egyenértékű középiskolai

végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal, továbbá egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséget
tanúsító oklevéllel lehet jelentkezni. A jelentkezés évében megszerzendő bizonyítvány beküldését
legkésőbb a jogszabályok által megadott határidőig lehet pótolni.
(2) Kiskorú (és ezért korlátozottan cselekvőképes) személy – ha egyébként a felvételi

követelményeket teljesítette – törvényes képviselője hozzájárulásával vehető föl.

2.§
A felvételi kérelem, eljárás
A felvételi kérelmet a hatályos jogszabályok szerint megadott jelentkezési határidőig,
elektronikusan a felvi.hu weboldalon lehet benyújtani. Az eljárás teljes menetére az érvényes
jogszabályok az irányadók.
(1)

A Főiskolán a felvételi pontszámítás mindenkor a hatályos és az adott tanévre szóló
felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik, melyet az évente megjelenő
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató tesz közzé.
(2)

A felvétel tényét a felvételi bizottság a felvételi folyamat végső fordulóján közli a
jelentkezővel.
(3)

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy végül a jelentkező és az iskola
képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves
együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és
legmélyebben megismeri az iskolát és önmagát is. A lehetőségek és nehézségek ismeretében
vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe.
(4)

A jelentkező feladata, hogy alaposan megismerje az iskolában folyó munkát: részt vegyen
a nyílt napokon, táncoljon az alapfokú iskola nyitott és előkészítő foglalkozásain, megnézze az
iskola jelenlegi és korábbi diákjainak előadásait, megismerje a hazai és külföldi kortárstánc élet
folyamatait, szereplőit, előadásokat nézzen eredetiben és videón, tréningeken vegyen részt itthon
és külföldön. A két felvételi forduló is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön az örömökkel és
nehézségekkel. A felvételi döntés után a nyári iskolai alkotóhét jelent segítséget a 3-4 éves közös
munka szeptemberi megkezdéséhez.
(5)

A Főiskola a központi jelentkezési lapon túlmenően saját jelentkezési lapot is kér a
jelentkezőktől A BKTF belső jelentkezési lapját február 15. éjfélig, közvetlenül a főiskolának kell
benyújtani on-line formában.
(6)

(7)

A felvételi eljárás célja a főiskolai tanulmányokra legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

(8)

A Főiskola a felvételi eljárás részeként

- szakmai alkalmassági és/vagy
- gyakorlati vizsgát szervez.
A szakmai alkalmassági vizsga „megfelelt” és „nem felelt meg” értékelést kaphat. A vizsga
során egyetlen „nem felelt meg” értékelés is kizáró ok a további felvételi eljárásból.
(9)

(10)

A gyakorlati vizsga elsősorban a kortárstánc, moderntánc, kontakt, balett, néptánc,
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kreativitás (improvizáció, kompozíció, repertoár) részterületein szerzett jártasságot és a
személyiség/alkati adottságokat méri fel.
A gyakorlati vizsga része a kulturális felkészültséget felmérő beszélgetés, mely elsősorban
a tánc, színház, zene, a vizuális művészetek, és az anatómia területein szerzett ismeretekre
valamint a további személyes érdeklődési területekre koncentrál.
(11)

A vizsgák időpontját a Főiskola úgy határozza meg, hogy azonos tantárgyból – figyelembe
véve a vizsgázók számát - elegendő vizsganap legyen biztosítva. A Főiskola a megállapított és
előzetesen közzétett vizsgaidőpontokon kívül további időpontot nem köteles kitűzni. Nem köteles
további - a jelentkező által kért - vizsgaidőpontokat sem figyelembe venni, még akkor sem, ha az
egy másik intézmény felvételi vizsgaidőpontjával ütközik.
(12)

Ha a felvételiző önhibáján kívül (pl.: betegség miatt) nem tudott megjelenni a vizsgán, és
az erről szóló igazolását a Főiskola vezetőjéhez benyújtotta, a jelentkező kérelmére a rektor
engedélyezheti a vizsga másik vizsganapon történő teljesítését.
(13)

A felvételi teendők ellátására a Főiskola Felvételi Bizottságot állít fel. A Felvételi
Bizottság tagjait - a felvételi vizsga tárgyainak szakembereit - a Rektor kéri fel. A Felvételi
Bizottság feladata, a felvételiző szakmai alkalmasságának és felkészültségének megállapítása.
(14)

A felvételi vizsgáztatásban nem vehet részt, aki a vizsgázóval hozzátartozói viszonyban
van vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása bármely okból nem várható el.
(15)

A Főiskolának a felvételizők felvételi teljesítményét úgy kell pontszámmal értékelnie,
hogy azok összehasonlíthatóak legyenek egymással, illetve biztosítva legyen a jelentkezők
felvételi döntés szempontjából történő egyértelmű sorrendbe állítása.
(16)

A Főiskola valamennyi táncművészeti szakán alkalmassági, illetve gyakorlati vizsga van,
hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.
(17)

A rangsorolás - a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012
Kormányrendelet értelmében - az alkalmassági és gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján
adott pontok szerint történik.
(18)

A felvételiző a szóbeli vizsgával kapcsolatos – a vizsgaeredményét befolyásoló –
jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a felvételi eredmény
ismertetésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a rektornál. A
határidő elmulasztása esetén panasz nem nyújtható be.
(19)

Az Ftv 101 § értelmében a felsőfokú tanulmányok a középiskolában folytatott
tanulmányok alatt, kivételes esetben az érettségi vizsgát megelőzően is megkezdhetők oly módon,
hogy a tanulói jogviszony mellett a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszony jön létre. A
hallgató egyidejűleg sajátítja el az érettségi vizsga letételéhez szükséges követelményeket.
(20)

A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőt a főiskola a jogszabályokban rögzítettek
szerint értesíti, jogorvoslat kérése esetén az ott leírtaknak megfelelően jár el. A táncművészeti
pálya sajátosságaira való tekintettel a Felvételi bizottság dönt arról, hogy a jelentkező
fogyatékossága lehetővé teszi-e a hatályos jogszabályoknak megfelelő Képzési és Kimeneti
Követelmények (KKK) teljesítését tekintettel a NFtv. 49.§ (8) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a Felvételi bizottság képesnek ítéli a jelentkezőt a KKK-ban előírt szakmai
követelmények és a pályához szükséges kompetenciák elsajátításában, a hallgató a rá vonatkozó
kedvezményeket írásban -az 1.§ irányelveit követve – kérhet.
(21)

A tanulmányi idő alatt beálló változásokkal kapcsolatosan félévente ismételt értékelési
rendszer - a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatban rögzített módon - felülbírálhatja a Felvételi
bizottság döntését.
(22)
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3.§
Nyelvi követelmények
Az alapképzéseken jogszabályban előírt belépő nyelvi követelmény nincs, azonban a tanulmányok
megkezdéséhez és sikeres folytatásához elengedhetetlen a legalább B2 komplex angol
nyelvismeret.
II. MESTERKÉPZÉS
4.§
A jelentkezés feltétele
A mesterképzési oklevelet adó képzésre a jelentkezés feltétele a képzési és kimeneti
követelményeket meghatározó jogszabály szerinti alapképzési oklevél, ill. nyelvvizsga. A
jelentkezés évében megszerzendő bizonyítvány beküldését legkésőbb a jogszabályok által
megadott határidőig lehet pótolni.
5.§
A felvételi kérelem, eljárás
A felvételi kérelmet a hatályos jogszabályok szerint megadott jelentkezési határidőig,
elektronikusan a felvi.hu weboldalon lehet benyújtani. Az eljárás teljes menetére az érvényes
jogszabályok az irányadók.
(1)

A Főiskolán a felvételi pontszámítás mindenkor a hatályos és az adott tanévre szóló
felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik, melyet az évente megjelenő
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató tesz közzé.
(2)

A felvétel tényét a felvételi bizottság a felvételi folyamat végső fordulóján közli a
jelentkezővel.
(3)

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy végül a jelentkező és az iskola
képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves
együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és
legmélyebben megismeri az iskolát és önmagát is. A lehetőségek és nehézségek ismeretében
vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe.
(4)

A jelentkező feladata, hogy alaposan megismerje az iskolában folyó munkát: részt vegyen
a nyílt napokon, táncoljon az alapfokú iskola nyitott és előkészítő foglalkozásain, megnézze az
iskola jelenlegi és korábbi diákjainak előadásait, megismerje a hazai és külföldi kortárstánc élet
folyamatait, szereplőit, előadásokat nézzen eredetiben és videón, tréningeken vegyen részt itthon
és külföldön. A két felvételi forduló is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön az örömökkel és
nehézségekkel. A felvételi döntés után a nyári iskolai alkotóhét jelent segítséget a 3-4 éves közös
munka szeptemberi megkezdéséhez.
(5)

A Főiskola a központi jelentkezési lapon túlmenően saját jelentkezési lapot is kér a
jelentkezőktől A BKTF belső jelentkezési lapját február 15. éjfélig, közvetlenül a főiskolának kell
benyújtani on-line formában.
(6)

(7)

A felvételi eljárás célja a főiskolai tanulmányokra legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása.

A Főiskola a felvételi eljárás részeként
- szakmai alkalmassági és/vagy
- gyakorlati vizsgát szervez.
(8)

(9)

A szakmai alkalmassági vizsga „megfelelt” és „nem felelt meg” értékelést kaphat. A vizsga
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során egyetlen „nem felelt meg” értékelés is kizáró ok a további felvételi eljárásból.
A gyakorlati vizsga elsősorban a kortárstánc, moderntánc, kontakt, balett, néptánc,
kreativitás (improvizáció, kompozíció, repertoár) részterületein szerzett jártasságot és a
személyiség/alkati adottságokat méri fel.
(10)

A gyakorlati vizsga része a kulturális felkészültséget felmérő beszélgetés, mely elsősorban
a tánc, színház, zene, a vizuális művészetek, és az anatómia területein szerzett ismeretekre
valamint a további személyes érdeklődési területekre koncentrál.
(11)

A vizsgák időpontját a Főiskola úgy határozza meg, hogy azonos tantárgyból – figyelembe
véve a vizsgázók számát - elegendő vizsganap legyen biztosítva. A Főiskola a megállapított és
előzetesen közzétett vizsgaidőpontokon kívül további időpontot nem köteles kitűzni. Nem köteles
további - a jelentkező által kért - vizsgaidőpontokat sem figyelembe venni, még akkor sem, ha az
egy másik intézmény felvételi vizsgaidőpontjával ütközik.
(12)

Ha a felvételiző önhibáján kívül (pl.: betegség miatt) nem tudott megjelenni a vizsgán, és
az erről szóló igazolását a Főiskola vezetőjéhez benyújtotta, a jelentkező kérelmére a rektor
engedélyezheti a vizsga másik vizsganapon történő teljesítését.
(13)

A felvételi teendők ellátására a Főiskola Felvételi Bizottságot állít fel. A Felvételi
Bizottság tagjait - a felvételi vizsga tárgyainak szakembereit - a Rektor kéri fel. A Felvételi
Bizottság feladata, a felvételiző szakmai alkalmasságának és felkészültségének megállapítása.
(14)

A felvételi vizsgáztatásban nem vehet részt, aki a vizsgázóval hozzátartozói viszonyban
van vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása bármely okból nem várható el.
(15)

A Főiskolának a felvételizők felvételi teljesítményét úgy kell pontszámmal értékelnie,
hogy azok összehasonlíthatóak legyenek egymással, illetve biztosítva legyen a jelentkezők
felvételi döntés szempontjából történő egyértelmű sorrendbe állítása.
(16)

A Főiskola valamennyi táncművészeti szakán alkalmassági, illetve gyakorlati vizsga van,
hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.
(17)

A rangsorolás - a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012
Kormányrendelet értelmében - az alkalmassági és gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján
adott pontok szerint történik.
(18)

A felvételiző a szóbeli vizsgával kapcsolatos – a vizsgaeredményét befolyásoló –
jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a felvételi eredmény
ismertetésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a rektornál. A
határidő elmulasztása esetén panasz nem nyújtható be.
(19)

A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőt a főiskola a jogszabályokban rögzítettek
szerint értesíti, jogorvoslat kérése esetén az ott leírtaknak megfelelően jár el. A táncművészeti
pálya sajátosságaira való tekintettel a Felvételi bizottság dönt arról, hogy a jelentkező
fogyatékossága lehetővé teszi-e a hatályos jogszabályoknak megfelelő Képzési és Kimeneti
Követelmények (KKK) teljesítését tekintettel a NFtv. 49.§ (8) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a Felvételi bizottság képesnek ítéli a jelentkezőt a KKK-ban előírt szakmai
követelmények és a pályához szükséges kompetenciák elsajátításában, a hallgató a rá vonatkozó
kedvezményeket írásban -az 1.§ irányelveit követve – kérhet.
(20)

A tanulmányi idő alatt beálló változásokkal kapcsolatosan félévente ismételt értékelési
rendszer - a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatban rögzített módon - felülbírálhatja a Felvételi
bizottság döntését.
(21)
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6. §
Nyelvi követelmény
A nyelvi követelményeket a mindenkori képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó
jogszabály határozza meg. A tanulmányok megkezdéséhez és sikeres folytatásához
elengedhetetlen a legalább B2 komplex angol nyelvismeret.
7.§
A Rektor jogköre
Jelen szabályzat rendelkezéseitől a Rektor különleges méltánylást érdemlő esetben, és a kötelező
jogszabályi rendelkezések keretei között eltérhet.
8.§
Záró rendelkezések
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvénynek a felvételre, beiratkozásra vonatkozó rendelkezései (39-41/H §.) megfelelően
irányadóak, a jogorvoslati rendre az Nftv. 57-58.§-ainak rendelkezései vonatkoznak.
Jelen Szabályzatot a Budapest Kortárstánc Főiskola érvényes Szervezeti és Működési
Szabályzatához kapcsolódóan, a Szenátus 2017. augusztus 31.-i ülésén fogadta el.
Irányadó jogszabály az Nftv, és a felvételi eljárást mindenkor szabályozó kormányrendeletek.
Budapest, 2017. augusztus 31.

Dr. Angelus Iván sk.

BKTF rektor
a Szenátus elnöke
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