
Alkotómővészet és muzikológia alapképzési szak – zeneismeret szakirány 
szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Alkotómővészet és muzikológia 
alapképzési szak - zeneismeret szakirány 
 
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhetı szakképzettség oklevélben szereplı 
megnevezése: zenei asszisztens 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: mővészet 
 
4. A felvétel feltétele: Zenemővészeti ágban alapfokozaton vagy más felsıfokú végzettség 
keretében szerzett szakképzettség. A jelentkezık felvételérıl a Felvételi Bizottság felvételi 
elbeszélgetés és hangszeres vizsga alapján dönt. 
 
5. A képzési idı: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
a) tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
− a hangszeres tudás mővészi továbbfejlesztése; 
− a szakiránynak megfelelı hangszeres és kamarazenei repertoár ismerete. 
 
b) személyes adottságok, készségek:  
− a zeneértés jól megalapozott gyakorlati és elméleti készsége; 
− kimővelt hangszertechnika valamint alapvetı stílusismeret; 
− jó együttmőködı és kommunikációs képességek; 
− nyilvános szereplés gyakorlatának megszerzése. 
 
c) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történı 
alkalmazása:  
A szakirányú szakképzettség birtokában legyenek képesek és alkalmasak 
− a hangversenyéletben kamarazenészként részt venni; 
− saját környezetükben szólistaként, kísérıként tevékenykedni; 
− a zenemővészeti alkotásokat megérteni és azokat szakirányuknak megfelelıen 

interpretálni; 
− zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani; 
− a mőveket önállóan értékelni azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai 

kontextusában; 
− zenei ismereteiket másokkal megosztani; 
− a megszerzett tudás, képzelıerı, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei 

teljesítmények létrehozásában. 



 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb ismeret-
körökhöz rendelt kreditérték: 
Zeneismereti tananyag produktív feldolgozása, szakmódszertan, népzene, zongora, 
repertoárismeret, (az alapképzésben teljesített ismeretek beszámításával): 60 kredit 
 
9. Diplomakoncert: 0 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: alkotómővészet és muzikológia alapképzési szak – zeneismeret 

szakirány szakirányú továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: mővészet képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: zenei asszisztens 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/847-7/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME Szenátusa 55/2009. sz. határozat (2009. március 26.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Sándor Zoltán József, 72133796025 
t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


