
AZ ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: alkotóművészet és muzikológia (Musical Creative Arts 
and Musicology)  
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  
− szakképzettség:  

a) zeneszerző  
b) jazz-zeneszerző  
c) muzikológus  
d) zeneteoretikus  
e) zenei asszisztens  
f) elektronikus zenei médiaasszisztens  

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  
a) Composer  
b) Jazz Composer  
c) Musicologist  
d) Music Theoretician  
e) Music Assistant  
f) Electronic Music Assistant  

− választható szakirányok: zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, 
zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet (Composition, Jazz Composition, 
Musicology, Music Theory, General Studies in Music, Electronic Music Media Art)  

 
3. Képzési terület: művészet  
 
4. Képzési ág: zeneművészet  
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit  
6.2. A szakirányokhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 65 kredit  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit  
6.4. A szakdolgozathoz rendelhető kreditérték: 6 kredit  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit.  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneszerzői vagy elméleti tudományos 
teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. 
Megszerzett gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában kiművelt ízléssel gyarapítják a zenei 
alkotások és a zenéről szóló tudás repertóriumát. A zenei élet intézményeiben hasznos segítő 
szerepet tudnak vállalni, és aktívan részt venni a zenei köztudat formálásában. Kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő 
folytatásához.  



 
a) Az alapképzési szakon szerezhető ismeretek:  
− a professzionális zenész szakmai tudásához szükséges általános elméleti és történeti zenei 

anyag,  
− a zenei szerkezet mélyebb megértését szolgáló átfogó zeneelméleti, ellenponttani, 

zenetörténeti, elemző stúdiumok,  
− egyszerűbb zeneszerzési, elméleti feladatok megoldásához (pl. hangszerelés, continuo-

játék, tudományos adatgyűjtés, irodalomfeldolgozás, műelemzés) szükséges ismeretanyag,  
− zeneirodalmi ismeretek;  
 
b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:  
− zeneművek önálló értékelésére,  
− saját környezetükben egyszerűbb zeneszerzési, harmonizálási, hangszerelési vagy elméleti 

feladatok megoldására,  
− asszisztensként történő közreműködésre,  
− zenei együttesekben, kortárs-zenei formációkban, zenekarokban és énekkarokban, 

valamint a művelődés intézményeiben a zene értelmezésére és közvetítésére,  
− a zene ismeretét és szeretetét szóban, írásban, hangszeren, énekkel terjeszteni,  
− zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő művészi 

szolgálattal alkotó módon segíteni és alsóbb fokon irányítani,  
− a zenei élet intézményeiben hasznos segítő szerepet vállalni,  
− a zenei köztudat formálásában részt venni;  
 
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− zeneművészeti alkotás megértésének képessége,  
− jól megalapozott és kifejlesztett hallás és formálókészség,  
− kiművelt zenei ízlés,  
− a saját tevékenységük megítélésének képessége,  
− az értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,  
− minőség- és felelősségtudat,  
− jó együttműködő és kommunikációs képességek.  
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  
– alapozó ismeretek: 20-30 kredit  
filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar 
zenetörténet, népzene, műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika  
– szakmai törzsanyag: 115-153 kredit  
a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit  
zeneelmélet, szolfézs, ellenponttan, zongora, partitúra olvasás-transzponálás, 
kamarazene/kamaraének, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat, hallásfejlesztés, 
zenei informatika és médiaismeretek, pszichoakusztika, elektronikus zenei lejegyzés, előadói 
gyakorlat;  
b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit  
zeneszerzés szakirány: zeneszerzői technikák, stílusgyakorlatok, ellenponttan, műbírálat, 
hangszerelés, prozódia, harmonizálás, betanítás, kortárs stílus- és repertoárismeret, előadói 
gyakorlat, elektronikus zeneszerzési technikák;  
muzikológia szakirány: általános és magyar zenetörténet, historiográfia, zenei filológia, zenei 
szociológia, kutatási technika, bibliográfia;  
zeneelmélet szakirány: magasabb szintű összhangzattani, formatani, ellenponttani ismeretek, 
stílustanulmányok, zeneelmélet, -történet, kottaolvasási készség, continuo-játék;  



zeneismeret szakirány: összhangzattani, formatani, ellenponttani, zenetörténeti és népzenei 
smeretek, stílustanulmányok, magas szintű kottaolvasási és hallási fejlesztés, hangképzés; 
elektronikus zenei médiaművészet szakirány: elektronikus és számítógépes zeneszerzői 
technikák, zeneszerzői technikák, elektronikus zenei stílusgyakorlatok, elektronikus és kortárs 
zenei stílus- és repertoárismeret, hangszintézis- és analízis, betanítás, előadói gyakorlat, 
műbírálat;  
c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-23 kredit.  
A tanári mesterképzési szak választása esetén ezen ismeretek terhére biztosított a tanári 
felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modul, amelynek kreditértéke legalább 
10 kredit. 
 
9. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: művészet képzési terület 
d) Szakirányok: zeneszerzés, zeneelmélet, zeneismeret 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat 
f) Megszerezhető szakképzettség: zeneszerző, zeneteoretikus, zenei asszisztens 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idő: 6 félév 
j) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 180 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: FRKP-534-3/2006. sz. határozat jogerőre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2007/2008. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 
n) Képzési együttműködések: - 
o) Közös, illetve affiliációs képzés: nem 
p) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
q) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

 Szenátus 46/2006. sz. határozata (2006. május 9.) 
 MAB 2006/7/IX/1/21. sz. határozata (2006. szeptember 27.) 

r) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Sándor Zoltán, 72133796025 
s) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


