Az alapfokú művészetoktatási intézményekben oktatott tanszakok régi és új
elnevezéseinek megfeleltetése
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításával
szinte minden művészeti ágban történtek tanszakátnevezések. A rendelet aktualizálásának
egyik alapvető célja volt, hogy ne jelentsen többletterhet se fenntartói, se képzési oldalról, de
a

szükséges

pontosítások,

ésszerűsítések

beépülhessenek.

Ennek

szellemében

az

összeolvadások/ szétválások, átnevezések miatt nevében megváltozott, de tartalmilag,
pedagógiailag változatlan, már minősült tanszakokat nem kell újra minősíttetni.
Az átállás segítése és a jogszerű működés biztosítása érdekében a régi és új
tanszakelnevezések megfeleltetési listáját, mely a művészeti ágak szakmai szervezeteivel
együttműködésben készült el, alább olvashatják.

Zeneművészeti ág
Új elnevezés

Régi elnevezés
Klasszikus zene

Fafúvós tanszak

Rézfúvós tanszak

Akkordikus tanszak

Billentyűs tanszak

Vonós tanszak
Vokális tanszak

Furulya tanszak
Fuvola tanszak
Oboa tanszak
Klarinét tanszak
Szaxofon tanszak
Fagott tanszak
Kürt tanszak
Trombita tanszak
Harsona tanszak
Tuba tanszak
Hárfa tanszak
Gitár tanszak
Cimbalom tanszak
Ütő tanszak
Harmonika tanszak
Zongora tanszak
Csembaló tanszak
Orgona tanszak
Hegedű tanszak
Brácsa tanszak
Gordonka tanszak
Nagybőgő tanszak
Magánének tanszak

Zeneismeret tanszak

Szolfézs
Zeneelmélet
Zenetörténet-Zeneirodalom
Improvizáció

Kamarazene tanszak*

Fafúvós kamara*
Rézfúvós kamara*
Vonós kamara*
Zenekar (tantárgy)
Kórus (tantárgy)

*A kamarazene tanszak régi és új elnevezésű tantárgyai közül a kamarazenei
tantárgyak főtárgyként is tanulhatóak.

Népzene

Vonós és tekerő tanszak

Népi hegedű
Népi brácsa
Népi bőgő, cselló
Tekerő

Fúvós tanszak

Népi furulya
Népi klarinét/ tárogató
Duda

Pengetős tanszak
Akkordikus tanszak
Ütős tanszak
Vokális tanszak
Zeneismeret tanszak
Kamarazene tanszak

Citera
Tambura
Koboz
Népi cimbalom
Népi harmonika
Népi ritmushangszerek (ütőgardon, dob)
Népi ének
Népzenei ismeretek
Néprajz
Szolfézs
Népi kamarazene (tantárgy)
Népi zenekar (tantárgy)
Jazz-zene

Fafúvós tanszak
Rézfúvós tanszak
Billentyűs tanszak
Vonós tanszak
Pengetős tanszak
Ütős tanszak
Vokális tanszak
Zeneismeret tanszak
Kamarazene tanszak

Jazz-fuvola
Jazz szaxofon
Jazz-trombita
Jazz-harsona
Jazz-zongora
Jazz-hegedű
Jazz-bőgő
Jazz-gitár
Jazz-basszusgitár
Jazz-dob
Jazz-ének
Jazz-szolfézs (tantárgy)
Jazz-irodalom (tantárgy)
Jazz-elmélet (tantárgy)
Zenekari gyakorlat (tantárgy)
Elektroakusztikus zene

Billentyűs tanszak

Szintetizátor
Szintetizátor-Keyboard
Számítógépes zene

Zeneismeret tanszak

Hangszínszolfézs
Szolfézs
Zeneismeret
Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet

Kamarazene tanszak

Kamarazene

Táncművészeti ág
Új elnevezés

Régi elnevezés

Balett tanszak
Néptánc tanszak
Társastánc tanszak
Moderntánc tanszak
Kortárstánc tanszak

Balett tanszak
Néptánc tanszak
Társastánc tanszak
Modern-kortárstánc tanszak

Képző- és iparművészeti ág
Új elnevezés

Régi elnevezés

Képzőművészeti tanszak
Fém- és zománcműves tanszak
Fotó és film tanszak
Grafika és festészet tanszak
Környezet- és kézműveskultúra
tanszak
Szobrászat és kerámia tanszak
Textil- és bőrműves tanszak

Az elnevezés új, de már eddig is oktatott
tantárgyak struktúrálásával alakult ki
(Előképző 1-től Alapfok 3. évfolyamáig)
Fémműves tanszak
Tűzzománc tanszak
Fotó-videó tanszak
Grafika tanszak
Festészet tanszak
Kézműves tanszak
Bábkészítő tanszak
Fatárgykészítő tanszak
Makett- és papírtárgykészítő tanszak
Szobrászat tanszak
Kerámia tanszak
Textilműves tanszak
Bőrműves tanszak

Szín- és bábművészeti ág
Új elnevezés
Színjáték tanszak
Bábjáték tanszak

Régi elnevezés
Színjáték tanszak
Bábjáték tanszak

