5. számú melléklet
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete
Különleges Tehetségek Osztályának Szabályzata

Preambulum
A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Művészeti Kar (továbbiakban MK)
Zeneművészeti Intézete (a továbbiakban: ZMI) kiemelt jelentőségűnek tartja a zenei téren tehetséges
iskolai tanulók felkutatását, tehetséggondozását, művészeti szakmai orientációját, ezért a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 101. §-a alapján „Különleges tehetségek osztálya”
megnevezéssel előkészítő tagozatot indít.
A szabályzat hatálya
1. § (1) A jelen szabályzat hatálya kiterjed
a. a jelen szabályzat alapján előkészítő jogviszonyt létesítő növendékekre
(továbbiakban növendék),
b. a ZMI azon közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott oktatóira, akik az előkészítő tagozaton
oktatómunkát végeznek,

Az előkészítő jogviszony létesítése és megszűnése
2. § (1) A Különleges tehetségek osztályába felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvett
növendékekkel az MK előkészítő jogviszonyt létesít. A felvételi jelentkezés határideje megegyezik a
felsőoktatási intézmények más képzéseire jelentkezők számára központilag meghatározott határidővel.
Jelentkezni a Zeneművészeti Intézet titkárságán lehet. A felvételi eljárást a Zeneművészeti Intézet
minden év április 30. napjáig lebonyolítja.
(2) A felvételi eljárásban az a 10. életévét betöltött személy jelentkezhet, aki tanulói jogviszonnyal
rendelkezik. A jelentkező felvételi vizsgát tesz. A felvételi vizsga anyagát, követelményrendszerét
főtárgyanként az illetékes tanszékvezető javaslatára a ZMI tanszékvezetői értekezlete fogadja el. A
felvételi vizsga anyagát, követelményrendszerét a ZMI a honlapján közzéteszi.

(3) A felvételi vizsga legalább három tagú vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgabizottság elnökét és
tagjait a dékán a szakképzettség-felelősök és azon a főtárgytanárok közül jelöli ki, akik az előkészítő
tagozaton a felvételizőt oktatni fogják.
(4) A felvételi vizsgán a vizsgabizottság MEGFELELT vagy NEM FELELT MEG minősítéssel
értékeli a jelentkezők teljesítményét. A felvételi vizsga eredményét a vizsgát követően a
vizsgabizottság elnöke szóban közli a jelentkezővel. Az MK a jelentkezőt a felvételi vizsga
eredményéről a vizsgát követő 15 napon belül írásbeli határozatban is értesíti. A jelentkező a
határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet az MK
dékánjához.
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(5) Sikeres felvételi vizsga esetén a jelentkező a határozatban szereplő határidőig írásban jelzi a
beiratkozási szándékát az MK dékánja felé a jelen szabályzat mellékletét képező beiratkozási lapon,
ezt követően az MK Tanulmányi Osztálya regisztrálja az előkészítő jogviszony létesítését. Nem létesül
előkészítői jogviszony, ha a felvételi értesítést követően a növendék határidőben nem iratkozik be.

(6) Megszűnik az előkészítő jogviszony, ha
a. a növendék írásban bejelenti, hogy az előkészítő jogviszonyát meg kívánja
szüntetni, a bejelentés kézhezvételének napján,
b. a növendék az év végi vizsgán főtárgyból közepes, vagy annál gyengébb
eredményt ér el és az ismételt vizsgán is közepes vagy gyengébb osztályzatot
szerez.

Tanulmányok és tanulmányi kötelezettségek
3. § (1) Az előkészítő tagozat keretében az aktuális évben meghirdetett szakokat a ZMI a holnapján
teszi közzé.
(2) Az előkészítő tagozati formában meghirdetett szakok illetékes tanszékvezetői tanulmányi
programot készítenek minden meghirdetett szakra vonatkozóan. A tanulmányi programokat a tanszéki
értekezlet, majd az Intézeti Tanács hagyja jóvá. A tanulmányi programok heti 4 óra oktatást írnak elő,
melynek megoszlása: 2 óra főtárgy, 2 óra szolfézs zeneelmélet. A tanulmányi foglalkozásokat oly
módon kell megszervezni, hogy a tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok idején kívül essen.
(3) Az előkészítő tagozatra az érettségi vizsgáig van lehetőség beiratkozni, összesen legfeljebb 8 évig.
(4) Az előkészítő tagozat sikeres abszolválását követően a növendék részére az MK igazolást állít ki.
A növendék jogai és kötelezettségei
4. § (1) A növendék joga, hogy:
a) előzetes egyeztetést követően szabadon látogathatja a ZMI nappali tagozatos csoportos
kurzusait,
b) előzetes egyeztetést követően részt vehet a ZMI által szervezett mesterkurzusokon.

(2) A növendékek kötelezettsége, hogy
a. a tanulmányi program által meghatározott foglalkozásokon részt vegyenek. A
növendék teljesítménye csak akkor értékelhető, ha a foglalkozások legalább 70%án részt vett.
b. a tanulmányi programban meghatározott foglalkozások követelményeit teljesítsék.
Az értékelés ötfokozatú skálán, érdemjeggyel történik,
c. félévenként legalább egy alkalommal a ZMI-ben házi hangversenyen, lehetőség
szerint kamarahangversenyen szerepeljenek,
d. félévenként legalább egy tanulmányi versenyen szerepeljenek.
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5. § A képzési programban meghatározott tanulmányok teljesítésének igazolása, rögzítése a NEPTUN
rendszerben történik.
Záradék
6.§. (1) A szabályzatot a Kari Tanács a 2016. 04.05.-i ülésén a 21/2016.sz. határozattal elfogadta.
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