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8. osztályos diákok figyelmébe! 
 
Az idei tanévben a felvételit fizikai jelenléttel szervezzük meg az 5.150/2021-es számmal rendelkező rendelet értelmében.  
 
Fontos tevékenységek: 

Sorsz. Tevékenység Dátum Helyszín 

1. Beiratkozás a felvételire 2022. május 16., 17. (hétfő, kedd) 8 és 15 óra között 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 beiratkozási kérés (a típusnyomtatvány megtalálható 
iskolánk honlapján); 

 a diák jelenlegi iskolája által kibocsátott „Fișă de 
aptitudini” (igazgató által aláírva és lepecsételve); 

 diák személyi igazolványának másolata. 

a Nagy István Művészeti 
Középiskola titkárságán 

2.  Felvételi zene szakra Haladók: 
2022. május 18., szerda – hangszerpróba 
2022. május 19., csütörtök – zeneelmélet 
 
Kezdők 
2022. május 18. szerda – zeneelmélet 
2022. május 19., csütörtök – hangszerpróba 
 
(a pontos programálást 2022. május 17., kedd délután tesszük 
közzé)  

a Nagy István Művészeti 
Középiskola szaktermei 

3.  Felvételi 
képzőművészeti szakra 

Vizuális gyakorlati próba, rajztanulmány: 
2022. május 18., szerda, 10 óra 
* ez a próba 5 órás 
 
Kreativitási gyakorlati próba, amelyen választható a festészet 
vagy a szobrászat:  
2022. május 20., péntek, 10 óra 
* ez a próba 4 órás 

a Nagy István Művészeti 
Középiskola szaktermei 
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4.  Felvételi építőművészeti 
szakra 

Vizuális gyakorlati próba, rajztanulmány: 
2022. május 18., szerda, 10 óra 
* ez a próba 5 órás 
 
Kreativitási próba: 
2022. május 19., csütörtök, 10 óra 
* ez a próba 4 órás 

a Nagy István Művészeti 
Középiskola szaktermei 

5. Felvételi eredmény  2022. május 23., hétfő, 13 óra 
Megjegyzés: A tehetségpróbán elért átlag minimum 6-os. 
Fellebbezési lehetőség, az 5.150/2021-es számú rendeletben 
foglaltak alapján, nincs. 
Az adatvédelmi jogszabályok betartása értelmében, a felvételi 
eredményeket kódokkal tesszük közzé, amelyet a vizsgán kapnak 
meg a felvételizők.  

a Nagy István Művészeti 
Középiskola hirdetőtábláján, 
honlapján 
 

 
 
 
2022. május 9. 
Csíkszereda               Nagy Zsuzsanna, iskolaigazgató 


