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Köszöntő
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar az ország egyik legrangosabb felsőfokú zeneművészeti képzőhelye, mely meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében. A Kar – amely 1998-ig a Liszt Ferenc
Zeneakadémia részeként működött – szakmai feladatait ma is a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra vis�szatekintő gyakorlata alapján végzi.
Képzési kínálatával, vonzó tanáregyéniségeivel, művészeti programjaival számos hazai és külföldi érdeklődőt vonz az
SZTE ZMK. A meglévő Erasmus-kapcsolatok révén hallgatóink a számos külföldi egyetem valamelyikén fejleszthetik szakmai ismereteiket és nyelvtudásukat a részképzés keretében. Intézményünk a magas színvonalú oktatómunka
mellett művészeti tevékenysége révén is meghatározó szerepet tölt be Szeged és a régió zenei életében. Visszatérő
rendezvényeink sorába tartozik a Szegedi Nyári Akadémia, a Nemzetközi Orgonista Találkozó, a Nemzetközi Bartók Béla
Zongoraverseny, a számos érdeklődőt vonzó Nemzetközi Simándy József Énekverseny, valamint az „SZTE Alma Mater
Classic” koncertsorozat.
A Zeneművészeti Kar a tehetséggondozás érdekében minden évben több mesterkurzust szervez a hallgatók számára,
ezek vezetői neves hazai és külföldi előadóművészek, elismert oktatók. Szintén ezzel a céllal alapított a meg a Kar 2014ben a Szegedi Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégiumot, mely a hallgatók előadó-művészi, zeneszerzői és
kutatási tevékenységeit támogatja. Karunk együttesei gyakori résztvevői az Egyetem és a Város zenei életének, és
képviselik a Szegedi Tudományegyetemet itthon és külföldön egyaránt.

Képzési kínálat
Alapképzési szakok:
Előadó-művészet alapképzési szak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klasszikus zongora szakirány
klasszikus orgona szakirány
klasszikus csembaló szakirány
klasszikus hárfa szakirány
klasszikus hegedű szakirány
klasszikus mélyhegedű szakirány
klasszikus gordonka szakirány
klasszikus gordon szakirány
klasszikus gitár szakirány
klasszikus fuvola szakirány

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klasszikus oboa szakirány
klasszikus klarinét szakirány
klasszikus fagott szakirány
klasszikus furulya szakirány
klasszikus kürt szakirány
klasszikus trombita szakirány
klasszikus harsona szakirány
klasszikus tuba szakirány
klasszikus ütőhangszer szakirány
klasszikus ének szakirány

Mesterképzési szakok:
Klasszikus hangszerművész mesterképzési szak:
•
•
•
•
•

zongora szakirány
hegedű szakirány
gordonka szakirány
gitár szakirány
harsona szakirány
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Klasszikus énekművész
mesterképzési szak:
• operaének szakirány
• oratórium- és dalének szakirány

Karmester mesterképzési szak:
• fúvószenekari karnagy szakirány

Tanárképzés:
Zenetanár osztatlan képzési
szak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zongoratanár szakirány
orgonatanár szakirány
csembalótanár szakirány
hárfatanár szakirány
hegedűtanár szakirány
mélyhegedűtanár szakirány
gordonkatanár szakirány
gordontanár szakirány
gitártanár szakirány
fuvolatanár szakirány
oboatanár szakirány
klarinéttanár szakirány
fagott-tanár szakirány
furulyatanár szakirány
kürttanár szakirány
trombitatanár szakirány
harsonatanár szakirány
tubatanár szakirány
ütőhangszertanár szakirány
magánénektanár szakirány
ének-zene tanár – zeneismeret-tanár szakirány

Zeneművésztanár mesterképzési szak:
• zongoraművész-tanár szakirány
• hegedűművész-tanár szakirány
• gitárművész-tanár szakirány

• gordonkaművész-tanár szakirány
• harsonaművész-tanár szakirány
• énekművész-tanár szakirány
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Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
ZMK Tanulmányi Osztály
H-6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.
Tel.: +36-62-544-603
E-mail: to@music.u-szeged.hu

Az SZTE ZMK nyílt napja:
Helye: SZTE ZMK (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.)
Ideje: 2018. november 29. (csütörtök)
Bővebb információért fordulj hozzánk!
SZTE Zeneművészeti Kar
www.music.u-szeged.hu

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a
felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.
A Szegedi Tudományegyetem karainak felvételi tájékoztató kiadványa a 2019/2020-as tanévre.

