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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
TANÁRKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE 

DE-ZK 
 

1. TANÁRKÉPZÉSI SZAKOK A DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KARON1: 
 

- 4+1 ZENETANÁR OSZTATLAN KÉPZÉSI SZAK (10 FÉLÉVES) 
- 5+1 ZENEMŰVÉSZTANÁR OSZTATLAN KÉPZÉSI SZAK (12 FÉLÉVES) 
- 2 FÉLÉVES ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (művész MA után vagy 

párhuzamos képzésben) 
- 2 FÉLÉVES ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (kiegészítő) 
- 4 FÉLÉVES ZENETANÁR/ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (újabb 

tanári szakképzettség) 
 
2. TANÍTÁSI GYAKORLATOK2: 
 

- 4+1 ZENETANÁR OSZTATLAN KÉPZÉSI SZAK (10 FÉLÉVES): 
 

- Képzéssel párhuzamos hospitálás és gyakorlati tanítás (alapfok) 
- Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (alapfok) 

 
- 5+1 ZENEMŰVÉSZTANÁR OSZTATLAN KÉPZÉSI SZAK (12 FÉLÉVES): 

 
- Képzéssel párhuzamos hospitálás és gyakorlati tanítás (alap -és középfok) 
- Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (alap –és középfok) 

 
- 2 FÉLÉVES ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (művész MA után vagy 
párhuzamos képzésben): 

 
- Képzéssel párhuzamos hospitálás és gyakorlati tanítás (alap és középfok) 
- Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (alap és középfok) 

 
- 2 FÉLÉVES ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (kiegészítő) és 4 FÉLÉVES 
ZENETANÁR/ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (újabb tanári 
szakképzettség): 

 
- hospitálás és tanítási gyakorlat a képzés utolsó félévében (alapfok, 4 féléves 

zeneművésztanár képzés esetében alap –és középfok) 
 

                                                           
1 A DE Zeneművészeti Kar tanárképzési programja a https://unideb.hu/hu/kepzesi-programok - Tanárképzés 
oldalon érhető el. 
2 részletes tájékoztató a https://music.unideb.hu/hu/gyakorlati-tanitashoz-kapcsolodo-dokumentumok oldalon 
található 

https://unideb.hu/hu/kepzesi-programok
https://music.unideb.hu/hu/gyakorlati-tanitashoz-kapcsolodo-dokumentumok
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3. SZAKDOLGOZAT: 
 
Szakdolgozat írása kizárólag a 4+1 Zenetanár osztatlan képzési szak (10 féléves) és az 5+1 
Zeneművésztanár osztatlan képzési szak (12 féléves) esetében része a képzésnek. 
 
4. ZÁRÓSZIGORLATI HANGVERSENY/SZAKMAI ZÁRÓSZIGORLAT: 
 
Feltétele a képzésben előírt összes szakmai kredit megszerzése. 
A 2 féléves zeneművésztanár mesterképzési szak kivételével minden tanárképzési szak 
esetében része a képzésnek. Hangszeres/énekes, valamint egyházzene szakirányok esetében 
zárószigorlati hangversenyt, elméleti szakirányok esetében pedig szakmai zárószigorlatot kell 
teljesíteni. Az 5+1 ének-zene művésztanár – kóruskarnagyművész-tanár szakiránypár esetében 
mindkettőt kell teljesíteni.  
 
5. TANÁRI ZÁRÓVIZSGA: 
 
- 4+1 ZENETANÁR OSZTATLAN KÉPZÉSI SZAK (10 FÉLÉVES) és  

5+1 ZENEMŰVÉSZTANÁR OSZTATLAN KÉPZÉSI SZAK (12 FÉLÉVES) esetében: 
 

- Záróvizsgára bocsájtás feltételei: 
 

- A Zárószigorlati hangverseny/Szakmai zárószigorlat teljesítése. 
- Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése. 
- Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a 

tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga kivételével – más tanulmányi 
követelmények teljesítését. 

- A gyakorlat során elkészített, a gyakorlatvezető által elbírált portfólió benyújtása, és 
legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása.   

- A szakdolgozat benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása. 
 
- A záróvizsga részei: 

– Szakdolgozatvédés (A szakdolgozatvédés a tanári záróvizsga egyéb vizsgarészeitől eltérő 
időpontban is szervezhető. A szakdolgozat bemutatása és védése önálló szakmai bizottság előtt 
történik.) 

– Portfólióvédés (A zárótanítással egy időpontban történik) 
– Felelet a pedagógia és pszichológia témaköréből. (mindkét témakörből 1-1 tétel) 
– Felelet a szakmódszertan témaköréből. (Kétszakos képzés esetén felelet a szakmódszertan 

témaköréből a másik tanári szakhoz kapcsolódóan is) 
– Zárótanítás: Kétszakos képzés esetén mindkét szakon teljesíteni kell. 
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- A tanári záróvizsga minősítése: 

Az alábbi részérdemjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két tizedesre kerekítve:  
– pedagógia-pszichológia felelet, 
– szakmódszertani felelet (kétszakos képzés esetén a két szakmódszertan felelet átlaga) 
– szakdolgozat védése  

valamint a 
– zárótanítás érdemjegye (kétszakos képzés esetén a két zárótanítás érdemjegyének átlaga), 

és a 
– portfólióvédés érdemjegye egyenlő súllyal vett átlaga 2 tizedesre kerekítve. 

 
Végül a fenti két összeg számtani átlaga. 
 
 

- 2 FÉLÉVES ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (művész MA után vagy 
párhuzamos képzésben) esetében: 

 
- Záróvizsgára bocsájtás feltételei: 

 
- Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése. 
- Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a tantervben 

előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga kivételével – más tanulmányi 
követelmények teljesítését. 

- A gyakorlat során elkészített, a gyakorlatvezető által elbírált portfólió benyújtása, és legalább 
elégséges érdemjeggyel történő elfogadása.  
 

- A záróvizsga részei:  
 

– Portfólióvédés (A zárótanítással egy időpontban történik) 
– Felelet a pedagógia és pszichológia témaköréből. (mindkét témakörből 1-1 tétel) 
– Felelet a szakmódszertan témaköréből.  
– Zárótanítás 

 
- A tanári záróvizsga minősítése: 

A alábbi részérdemjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két tizedesre kerekítve:  
- pedagógia-pszichológia felelet 
- szakmódszertani felelet  

valamint a 
- zárótanítás érdemjegye és a 
- portfólióvédés érdemjegye egyenlő súllyal vett átlaga 2 tizedesre kerekítve. 

 
Végül a fenti két összeg számtani átlaga. 
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- 2 FÉLÉVES ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (kiegészítő) és 4 FÉLÉVES 
ZENETANÁR/ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (újabb tanári 
szakképzettség) esetében: 

 
- Záróvizsgára bocsájtás feltételei: 

 
- A zárószigorlati hangverseny/Szakmai zárószigorlat teljesítése. 
- A tanítási gyakorlat teljesítése. 
- Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a 

tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga kivételével – más 
tanulmányi követelmények teljesítését. 

- A gyakorlat során elkészített, a gyakorlatvezető által elbírált portfólió benyújtása, és 
legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása.   

 
- A záróvizsga részei: 

– Portfólióvédés (A zárótanítással egy időpontban történik) 
– Felelet a szakmódszertan témaköréből.  
– Zárótanítás 
 

- A tanári záróvizsga minősítése: 
A alábbi részérdemjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két tizedesre kerekítve:  

- szakmódszertani felelet  
valamint a 

- zárótanítás érdemjegye és a 
- portfólióvédés érdemjegye egyenlő súllyal vett átlaga 2 tizedesre kerekítve. 

 
Végül a fenti két összeg számtani átlaga. 
 

 
 
  


