A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM FELVÉTELT HIRDET
A 2023/24-ES TANÉVRE FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKRA ELŐKÉSZÍTŐ
SZAKMAI KÉPZÉSRE TÁNCMŰVÉSZ SZAK

moderntánc / színházi
tánc szakirányokon

Elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2022/2023-as tanévben fejezik be az általános
iskola 8. osztályát, illetve ennek megfelelő tanulmányaikat és nem idősebbek 16 évesnél.
A moderntánc /színházi tánc előkészítő képzés
a hivatásos táncművész pályára készít fel és
mindennapos (napi 5-6 órányi) szakmai gyakorlati
képzést foglal magába. A képzés során a hallgatók a
klasszikus balett mellett tanulnak alapvető modern
technikákat (mint: Graham, Limón, jazz, kontakt),
a kortárs tánc aktuális irányzatait, improvizációt,
színészi játékot, valamint fellépnek különböző célú
és profilú előadásokban.
A Moderntánc szakirányon a képzés teljes
időtartama öt év, amelynek első két éve előképző,
ezt követi – sikeres felvételi vizsga esetén – a
három éves felsőoktatási alapképzés (un. „bachelor”
képzés), ami BA-oklevéllel zárul.
A Színházi tánc szakirányon a képzés teljes
időtartama négy év, amelynek első éve előképző,
ezt követi – sikeres felvételi vizsga esetén – a
három éves felsőoktatási alapképzés (un. „bachelor”
képzés), ami BA-oklevéllel zárul.
A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamosan
az egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumában végzik
középiskolai tanulmányaikat és szereznek érettségi
bizonyítványt. Igény esetén a növendékek számára
kollégiumi elhelyezést biztosítunk. (A gimnázium
és a kollégium is a Columbus utcai campuson
helyezkedik el.)
JELENTKEZÉS A FELVÉTELI VIZSGÁRA
A jelentkezés elektronikus úton történik.
A jelentkezési lap letölthető: www.mte.eu
A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező
▪ nevét, születési dátumát,
▪ jelen tanévben az általános iskola melyik
osztályát végzi (ideális esetben a jelentkező
most a 8. osztályba jár, de a most 9. vagy
10. osztályos diákok is jelentkezhetnek:
felvételük esetén velük egyedi egyeztetést
kezdeményezünk a csatlakozásról),
▪ tanulmányi eredményét (a megelőző tanévi
bizonyítvány másolata) – a jelentkezőktől
legalább közepes tanulmányi eredményt várunk!
▪ jó minőségű egész alakos fotót (honlapunk
felvételi menüpontjában látható példa szerinti

öltözékben és szögből). http://mte.eu/felvetelitajekoztato-a-2021-februar-1-jen/felsofokuelokeszito-szakmai-kepzesek/
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. JANUÁR 6.
E-mail: gonczi.renata@mte.eu
A pontos időbeosztásról minden jelentkező
személyre szóló tájékoztatást kap.
A táncszakmai felvételi eljárás díja 4000 Ft, melyet
csak a személyes felvételire behívott jelentkezők
után kérünk átutalni az alábbi számlára:
Magyar Táncművészeti Egyetem
10300002-13267508-00024901
Közl.: a jelentkező neve + modern/színházi tánc
felvételi díj
A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával
kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költségeit maguk fedezik.
FELVÉTELI VIZSGA: 2023. JANUÁR 14. (SZOMBAT)
A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú,
táncos adottságokkal és művészi készséggel
rendelkező jelöltek kiválasztása. A vizsgán a fizikai
képességeket, a tánckészséget, ritmusérzéket,
egyéni készségeket vizsgáljuk.
FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:
Alapszintű mozgástapasztalat valamely modern vagy
kortárs irányzat terén, nyitottság a kreativitás felé,
valamint: előnyt jelent az alapfokú klasszikus balett
képzettség.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RÉSZEI:
▪ A vizsgáztató bizottság egyik tagja által
összeállított modern és kortárs tánc gyakorlatok,
gyakorlatsorok bemutatása.
▪ Egy előre betanult, szabadon választott,
maximum 2 perces koreográfia bemutatása
zenekísérettel (a felvételiző által biztosított
hanganyagra). (A zenekíséretet előre be kell
küldeni – erről a jelentkező az időbeosztással
együtt tájékoztatást kap.)
▪ Klasszikus balett alapgyakorlatok.
▪ Általános motivációs elbeszélgetés.

Felvilágosítás a táncművész szakkal kapcsolatban Gönczi Renáta tanulmányi előadótól kérhető
telefonon: +36 1 273 3449 vagy +36 20 383 5761, illetve e-mail-ben: gonczi.renata@mte.eu

