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2 féléves, Zeneművésztanár képzésre vonatkozó követelmények 
2021A 

A 2 féléves – szakirány szerinti – mesterképzésre épülő zeneművésztanár szakok felvételi 
követelményei a 2021. évi általános felvételi eljárásban: 

A felvételi vizsga változatlanul az alábbi részekből áll: 

• gyakorlati felvételi vizsga (pedagógia-pszichológia vizsga) 
• gyakorlati szakmai vizsga 

Szakmai gyakorlati felvételi vizsga tartalma 

• zenei műszavak – szóbeli felelet 
• Pályaalkalmassági szóbeli vizsga, amelyen a felvételiző a tanári pályához szükséges 

készségek meglétéről tesz tanúbizonyságot. 1 mű a kezdőtanításhoz kapcsolódó, 1 mű 
a középiskolai tanításhoz kapcsolódó szóbeli elemzése elsősorban a tanítási 
módszertani szempontok figyelembevételével, ehhez kapcsolódóan a tanári attitűd, a 
kommunikációs- és kifejezőkészség felmérése. 

Pedagógia-pszichológia felvételi vizsga tartalma 
A jelölt egy pedagógia-pszichológia tárgyú kérdésre válaszol. A pedagógia-pszichológia 
tárgyú kérdés a 10 kredites pályaorientációs alapképzési pedagógiai-pszichológiai modul 
anyagára épül, mindegyik kérdés a tanári attitűdöket vizsgálja. 

Témakörök: https://music.unideb.hu/hu/node/165 

Videókonferencia lebonyolításának szabályai: 

A gyakorlati felvételi vizsga (ped-pszi) a szakmai gyakorlati vizsgától eltérő 
időpontban, minden szakirány esetében  

2021. június 21. (hétfő) 10:00-tól kerül megszervezésre! 

1. A videókonferencia keretében megtartott felvételi vizsgák hivatalos és egyetlen platformja a 
GOOGLE MEET online alkalmazás 

2. Az alkalmazás használatához szükséges Google felhasználói fiókkal rendelkezni, tehát 
minden jelentkezőnek gondoskodnia kell arról, hogy elérhető legyen ezen a felületen (Gmail-
es e-mail cím) 

3. Az érintett jelentkezőknek biztosítaniuk kell a videókonferencia lebonyolításához szükséges 
technikai feltételeket (asztali számítógép/laptop, szélessávú internetelérés, íróasztal, szék és 
lehetőségek szerinti üres szoba)  

4. A jelentkezők minkét felvételi vizsga esetében a rájuk vonatkozó kezdési időpontot a 
felvi.hu-n megadott e-mail címükre kapják meg. 

https://music.unideb.hu/hu/node/165
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5. Az előre közölt kezdési időpont előtt legalább 15 perccel a jelentkezőnek GMAIL fiókjában 
belépve szükséges várni a kijelölt felvételi vizsgabizottság videókonferencia felkérését. (ezt 
a jelentkező e-mailben kapja meg, az előzetesen megadott Gmail! címére) 

6. A jelentkezőnek kötelezően igazolnia kell személyazonosságát a videókonferencia elején 
személyigazolványának jól olvasható felmutatásával 

7. Fejhallgató, headset, továbbá bármilyen egyéb segédeszköz - ami a felvételi vizsga 
szempontjából jogtalan előnyszerzésre alkalmas – használata tilos, ezt az illetékes felvételi 
vizsgabizottságnak jogában áll ellenőrizni (a jelentkező kamerájának elforgatását kérve) 

8. A videókonferencia keretein belül bonyolított felvételi vizsgákról felvétel készítése 
semmilyen formában nem engedélyezett (felvételt a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
sem készít) 

A jelentkező és/vagy a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hibáján kívül álló okok miatt 
sikertelen kapcsolatfelvétel esetén új időpont egyeztetésére kerülhet sor. 

 
 
 
Debrecen, 2021. május 14.      Dr. Lakatos Péter s.k. 
          dékán 
 

 


