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          Az előadó-művészet   
nemcsak tudás, hanem  
   egyszersmind a tudás  
megmutatni tudása is.”

(Bartók Béla)    
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 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
• alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak 

– zeneismeret szakirány
• előadóművészet – klasszikus furulya szakirány
• előadóművészet – klasszikus gitár szakirány
• előadóművészet – klasszikus szaxofon szakirány
• előadóművészet – klasszikus zongora szakirány

Más képzésekkel összehasonlítva a művészeti 
és zenetanári képzések sajátossága az alacsony 
hallgatói létszám. A képzések követték a Bolognai 
folyamat jegyében lezajló átalakítást, azaz a korábbi 
4 éves képzést átalakították kétszintűvé (BA + MA). 
2013-tól a zenetanári képzés  osztatlan struktúrában 
is elindult. 
Magyarországon ilyen típusú zeneművészeti oktatás 
mindössze hat intézményben folyik. A művész és 
zenetanári szakokra az elmúlt években jellemzően 
magas volt a túljelentkezés. A hangszerművész és 
énekművész szakirányokon a klasszikus mester-
tanítvány típusú oktatás érvényesül.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
E-mail: zenticia@uni-miskolc.hu
Web: www.bbzi.uni-miskolc.hu
Cím: 3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.
Telefon: +36 (46) 343-800

• A hazai zeneművészeti oktatás erősségei közé tar-
toznak a nagy múltra visszatekintő hazai művé-
szeti hagyományok.

• A  tanáraink  szakmai  elismertsége  és  oktatói  
tapasztalata magas színvonalú.

• Az intézet számos nemzetközi kapcsolattal rendel-
kezik, így lehetőség nyílik külföldi részképzésen 
való részvételre.

• A képzés sajátosságaiból adódó szoros tanár-diák 
kapcsolat elősegíti a tehetséges hallgatók támo-
gatását.

• Hallgatóink  kiemelkedő  eredményeket  érnek  el 
hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt.

• A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetősége kiváló.
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előadóművészet
szakirányok:
• klasszikus zongora
• klasszikus orgona
• klasszikus gitár
• klasszikus hegedű
• klasszikus  

mélyhegedű
• klasszikus gordonka
• klasszikus gordon
• klasszikus furulya
• klasszikus fuvola
• klasszikus oboa
• klasszikus klarinét

• klasszikus szaxofon
• klasszikus fagott
• klasszikus kürt
• klasszikus trombita
• klasszikus harsona
• klasszikus tuba
• klasszikus  

ütőhangszeres
• klasszikus ének
• zenekar- és  

kórusvezető

ALAPKÉPZÉSEK
alkotóművészet és muzikológia
szakirányok:
• zeneelmélet         • zeneismeret

OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS  
(TANÁRKÉPZÉS) 
• zenetanár (az orgona és a zenekar- és kórusve-

zető szakirány kivételével az előadóművészet 
alapszak valamennyi szakiránya)

• zenetanár szakpár (ének-zene – zeneismeret)

MESTERKÉPZÉSEK
tanári
• zenetanár (zeneismeret, illetve az orgona kivé-

telével az előadóművészet alapszak valameny-
nyi szakiránya)

A Szimfonikus Zenekar az intézet megalakulása 
óta, több mint harminc éve működik. Fő feladata 
a klasszikus zenekari repertoár mellett a kortárs 
zeneszerzők műveinek bemutatása. Olyan nagy-
hírű karmesterekkel és szólistákkal koncerteztek 
együtt, mint Rupert D’Cruze, Wolfgang Gabriel, 
Falvai Sándor, Lantos István, Perényi Eszter. A zene-
kar számos vendégszereplésen vett részt Európa 
különböző országaiban, Szlovákiától Angliáig.
A Nőikar 1987-ben eredetileg az intézmény gyakor-
lókórusaként alakult. Rendszeres résztvevője a vá-
ros zenei életének, számtalan rádiófelvétel, bel- és 

külföldi koncert- és fesztiválfellépések jelzik tevé-
kenységét. Az utóbbi években számos nemzetközi 
versenyen értek el helyezéseket, nyertek díjakat. 
A Vonószenekar 1999 óta működik folyamatosan 
Kostyál Kálmán vezetésével. Repertoárja felöleli a 
korai barokktól (Purcell, Bach) egészen a 20. szá-
zad végéig (Fekete Gyula) terjedő zeneirodalmat, 
amely természetesen a növendékek cserélődé-
sével együtt folyamatosan változik. Büszkék va-
gyunk arra, hogy régebben végzett növendéke-
ink sokszor visszajárnak ezekre az órákra.

A Rézfúvós együttes több mint húsz éve  
folyamatosan működik, klasszikus felállásban: 
4 trombita, 1 kürt, 4 harsona, tuba. Alkalman-
ként kiegészül az egyes művek által megkívánt 
hangszerekkel. Az alapítás Zobay Béla nevéhez 
fűződik, de rövid időn belül Nemes Ferencné lett 
az együttes vezetője, aki komoly munkával szín-
vonalas műsorokat állított össze a reneszánsztól 
a kortárs zenéig terjedő repertoárral, s az akko-
ri lehetőségekkel élve több külföldi utazást is 
szervezett. A hazai hangversenyek mellett az 
együttes fellépett Olaszországban, Svájcban, 
Ausztriában, Németországban, Angliában, a bel-
giumi Nerpeltben rendezett versenyen pedig  
„Cum laude” díjat nyert.

Zene-
művészet


