
Meghirdetett képzés Vizsgatárgy Vizsgamód*
ének-népzene-zongora videófelvétel beküldése

főtárgy gyakorlati vizsga videókonferencia
ének-népzene-zongora videófelvétel beküldése

főtárgy gyakorlati vizsga videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése
szolfézs-zeneelmélet videókonferencia

ének-népzene-zongora videófelvétel beküldése
főtárgy gyakorlati vizsga videókonferencia

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; 
ének-zene tanár]]**
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene 
tanár]]**
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 
tanára; ének-zene tanár]]**
osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára; ének-zene tanár]]**
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; ének-zene 
tanár]]***
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) 
(természettudományi gyakorlatok); ének-zene 
tanár]]****
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene 
tanár]]****

gyakorlati vizsga (ének)
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

Felvételi vizsgák módjai veszélyhelyzet alatt - 2020A                                                                                                                                     
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar

alkotóművészet és muzikológia [zeneelmélet]

előadó-művészet [klasszikus hegedű]

alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret]

előadó-művészet [klasszikus ének]

előadó-művészet [klasszikus fagott]

előadó-művészet [klasszikus fuvola]

előadó-művészet [klasszikus gitár]

előadó-művészet [klasszikus gordon]

előadó-művészet [klasszikus gordonka]

előadó-művészet [klasszikus harsona]

előadó-művészet [klasszikus klarinét]

előadó-művészet [klasszikus kürt]

előadó-művészet [klasszikus oboa]

előadó-művészet [klasszikus szaxofon]

előadó-művészet [klasszikus trombita]

előadó-művészet [klasszikus tuba]

előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek]

előadó-művészet [klasszikus zongora]

előadó-művészet [zenekar- és kórusvezetés]

előadó-művészet [klasszikus orgona]



Meghirdetett képzés Vizsgatárgy Vizsgamód*

főtárgy gyakorlati vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet-zongora videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet videókonferencia

főtárgy gyakorlati vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése

főtárgy gyakorlati vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene tanár; 
zeneismeret-tanár]]]*****

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 
[magánénektanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [szaxofontanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]]

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 
[ütőhangszertanár]]]

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene 
művésztanár; zeneelmélet-tanár]]]*****

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene 
művésztanár; kóruskarnagyművész-tanár]]]*****



Meghirdetett képzés Vizsgatárgy Vizsgamód*
karmester [fúvós zenekari karnagy] főtárgy vizsga videókonferencia
klasszikus énekművész [operaének]
klasszikus énekművész [oratórium és dalének]
klasszikus hangszerművész [fuvola]
klasszikus hangszerművész [gordonka]
klasszikus hangszerművész [klarinét]
klasszikus hangszerművész [kürt]
klasszikus hangszerművész [oboa]
klasszikus hangszerművész [orgona]
klasszikus hangszerművész [szaxofon]
klasszikus hangszerművész [trombita]
klasszikus hangszerművész [zongora]

klasszikus hangszerművész [ütőhangszer] főtárgy vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

kóruskarnagy***** főtárgy vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése

szakmai alkalmassági vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

gyakorlati szakmai vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése

gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése

gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése

tanári [2 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]

tanári [2 félév [zeneművésztanár [trombitaművész-
tanár]]]

tanári [2 félév [zeneművésztanár [ütőhangszerművész-
tanár]]]

tanári [2 félév [zeneművésztanár [szaxofonművész-
tanár]]]

tanári [2 félév [zenetanár [gordontanár]]]

tanári [2 félév [zenetanár [harsonatanár]]]

tanári [2 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]

gyakorlati felvételi és gyakorlati 
szakmai vizsga

videókonferencia és videófelvétel 
beküldése

főtárgy vizsga videófelvétel beküldése

gyakorlati felvételi és gyakorlati 
szakmai vizsga

videókonferencia

tanári [2 félév [zenetanár [tubatanár]]]

tanári [4 félév [zeneművésztanár [zeneelmélet-
tanár]]]*****

tanári [2 félév [zenetanár [ének-zene tanár]]]*****

tanári [2 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]

tanári [2 félév [zenetanár [gitártanár]]]

tanári [2 félév [zeneművésztanár [zongoraművész-
tanár]]]

tanári [2 félév [zeneművésztanár [énekművész-tanár]]]

tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-
tanár]]]
tanári [2 félév [zeneművésztanár [klarinétművész-
tanár]]]



Meghirdetett képzés Vizsgatárgy Vizsgamód*

gyakorlati szakmai vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet videókonferencia

gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet videókonferencia

gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet videókonferencia

gyakorlati szakmai vizsga
videókonferencia és videófelvétel 

beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
gyakorlati szakmai vizsga videófelvétel beküldése

pályaalkalmassági
előzetesen beküldött motivációs levél 

értékelése
szolfézs-zeneelmélet videókonferencia

Szakirányú továbbképzési szakok (klasszikus 
hangszerek)

főtárgy felvételi vizsga videófelvétel beküldése

***** a megjelölt szakok esetében a felvételi vizsgatárgy az ének-népzene-zongora 
vizsgarészt is tartalmazza

* A vizsgamódok további részletei (a videókonferencia lebonyolításának platformja, a videófelvételek formai és egyéb 
követelményei, időpontok, határidők) a módosított felvételi követelményekkel együtt a Zeneművészeti Kar honlapján lesznek 
elérhetőek. – www.music.unideb.hu

*** Közismereti tanárképzéshez tartozó szakpár. Anyakar: DE-IK

**** Közismereti tanárképzéshez tartozó szakpár. Anyakar: DE-TTK

tanári [4 félév [zenetanár [zeneismeret-tanár]]]*****

tanári [4 félév [zenetanár [zongoratanár]]]

tanári [4 félév [zenetanár [gitártanár]]]

tanári [4 félév [zenetanár [hegedűtanár]]]

tanári [2 félév [zenetanár [zeneismeret-tanár]]]*****

tanári [2 félév [zenetanár [zongoratanár]]]

tanári [4 félév [zenetanár [furulyatanár]]]

** Közismereti tanárképzéshez tartozó szakpár. Anyakar: DE-BTK
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