A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM FELVÉTELT HIRDET
A 2019/20-AS TANÉVRE FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKRA
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKMAI KÉPZÉSRE

balettművész
szakra

Balettművész
előkészítő szak
Elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2018/19-es tanévben az általános
iskola 4. osztályát végzik és nem idősebbek
12 évesnél.
A képzés összesen kilenc éves: az első hat év
előkészítő, melyet – sikeres felvételi vizsga
esetén – három év felsőoktatási alapképzés
(un. „bachelor” képzés) követ, ami BA oklevéllel
zárul.
A növendékek a szakmai oktatással párhuzamosan végzik közismereti tanulmányaikat az
egyetem Nádasi Ferenc nyolc osztályos gimnáziumában. Igény esetén kollégiumi elhelyezést
biztosítunk. (A gimnázium és a kollégium a
Columbus utcai „campus”-on helyezkedik el.)
JELENTKEZÉS A FELVÉTELI VIZSGÁRA:
A jelentkezés írásban történik.
A jelentkezési lap letölthető: www.mte.eu
A jelentkezésnek tartalmaznia kell a tanuló
▪ nevét,
▪ születési dátumát,
▪ tanulmányi eredményét (a 2017/18-as tanév
bizonyítványának másolatát)
A jelentkezőktől legalább közepes tanulmányi eredményt várunk!
▪ felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot.
A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú,
táncos adottságokkal és művészi készséggel
rendelkező gyerekek kiválogatása. A bizottság
nem vár el előképzettséget vagy táncprodukciót,
csupán adottságokat és képességeket vizsgál.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. JAN. 4.
Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem
Balett Tanszék
1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.
A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás
költségeit maguk fedezik.
FELVÉTELI VIZSGA: 2019. JAN. 12. SZOMBAT
A pontos időbeosztásról minden jelentkező
személyre szóló tájékoztatást kap.
A táncszakmai felvételi vizsga díja 1000 Ft,
melyet kérünk átutalni. Számlatulajdonos:
Magyar Táncművészeti Egyetem
számlaszám: 10032000-01493263-00000000
közlemény: „KLB előkészítő felvételi díj” és a
jelentkező neve
PÓTFELVÉTELI AZ ESETLEG FENNMARADÓ
HELYEKRE: 2019. JÚN. 1. SZOMBAT
A FELVÉTELI VIZSGA RÉSZEI, ILLETVE
SZEMPONTJAI:
▪ arányos test, szép tartás,
▪ ortopédiai vizsgálat: testalkat és fizikai
adottságok vizsgálata (ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság,
rugalmasság felmérése),
▪ ritmusérzék,
▪ mozgásfelfogó, koordinációs készség és
művészi készség vizsgálata,
▪ beszélgetés a közismereti iskola tanárával.
Felvilágosítás a balettművész szakkal kapcsolatban a tanulmanyi@mte.eu e-mail címen kérhető.

Felvételi előkészítő tanfolyamról, az Egyetem Nyílt Napjairól, előadásairól, további felvételi
lehetőségeiről (pl. pótfelvételi) honlapunkon tájékozódhat: www.mte.eu

