
tanegység-kód cím jelleg*
értékelés 

formája*
kredit

féléves 

óraszám

ajánlott 

félév**

1. Szak kötelező törzsanyaga

TT2-NEVELM-ANTRP-AL A nevelés elméleti és antropológiai alapjai ea koll 2 14 1
TT2-MUV-PEDAGOGIA MA60Művészetpedagógia MA60 ea koll 2 14 1

TT2-TANCOKT-DI1 MA60 A táncoktatás didaktikája-elmélet MA60 ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-ELM-GYAK Személyiségelméletek a gyakorlatban ea koll 2 14 1

TT2-MEGISMF-MOZG-PSZ A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája ea koll 2 14 1

TT2-MUV-PSZIHO Művészetpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-EG-PSZI Személyiség és egészségpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-PED-FEJL-CSOPEP Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés - tréning gy gyj 2 14 1

TT2-TEHETS Tehetséggondozás gy gyj 2 14 1

TT-SNI Sajátos nevelési igényű tanulók az oktatásban gy gyj 2 14 2

TT2-TANCPED-SPEC-I A táncpedagógia spec. Isk. problémái ea koll 2 14 2

TT2-CSOP-TGY1 Csoportos tanítási gyakorlat gy gyj 2 10 1

TT2-KOZPED-GY Közösségi pedagógiai gyakorlat gy gyj 1 14 2

TT2-PORTFO1 Portfólió gy gyj 3 2

TT2-ESETM-CSOPGY Esetmegbeszélő gyakorlat - szakmódszertani szempontok alapján gy gyj 2 14 2

2. Modern balett szakirány

2.1. Differenciált szakmai kötelező törzsanyag

TT2-TANCOKT-DIGY A táncoktatás didaktikájának gyakorlata gy gyj 2 14 1

TT2-KORTEN MODSZ Korszerű tendenciák a táncoktatásban - módszertan gy gyj 6 14 1

TT-ISK-BLOKKGYAK MA60 Egybefüggő iskolai blokgyakorlat MA60 gy gyj 20 2

3. Kritériumkövetelmények

Szabadon választható ped. / pszich. tantárgyb gy gyj 2 14 2

Záróvizsga részei
Összesen: 60

*
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***

x

a

b

 A TÁNCTANÁR MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2017-tól (esti tagozat) 60 kredit

előfeltételek***

1. 1. Szak közös kötelező tárgyai

A rövidítések jelentése: ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, szig=szigorlat; gyj=gyakorlati jegy (ötfokozatú), koll=kollokvium 
Az ajánlott félévek megjelölése a mintatanterv szerint. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, a Főiskola által 

a tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti 

tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes 

A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló 

kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel : az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos 

félévben is történhet (a vizsgaidőszak szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként megjelölt tárgyat kell először teljesíteni, pl 
Lásd: Külön tájékoztató szerint

Egyéb megjegyzések

A megjelölt kurzusok közül ……6…... kreditnyit kell elvégezni.

A megjelölt kurzusok közül ……2... darabot kell elvégezni.
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1. Szak kötelező törzsanyaga

TT2-NEVELM-ANTRP-AL A nevelés elméleti és antropológiai alapjai ea koll 2 14 1
TT2-MUV-PEDAGOGIA MA60 Művészetpedagógia MA60 ea koll 2 14 1

TT2-TANCOKT-DI1 MA60 A táncoktatás didaktikája-elmélet MA60 ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-ELM-GYAK Személyiségelméletek a gyakorlatban ea koll 2 14 1

TT2-MEGISMF-MOZG-PSZ A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája ea koll 2 14 1

TT2-MUV-PSZIHO Művészetpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-EG-PSZI Személyiség és egészségpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-PED-FEJL-CSOPEP Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés - tréning gy gyj 2 14 1

TT2-TEHETS Tehetséggondozás gy gyj 2 14 1

TT-SNI Sajátos nevelési igényű tanulók az oktatásban gy gyj 2 14 2

TT2-TANCPED-SPEC-I A táncpedagógia spec. Isk. problémái ea koll 2 14 2

TT2-CSOP-TGY1 Csoportos tanítási gyakorlat gy gyj 2 10 1

TT2-KOZPED-GY Közösségi pedagógiai gyakorlat gy gyj 1 14 2

TT2-PORTFO1 Portfólió gy gyj 3 2

TT2-ESETM-GY-MSZSZ Esetmegbeszélő gyakorlat - szakmódszertani szempontok alapján gy gyj 2 14 2

2. Klasszikus balett szakirány

2.1. Differenciált szakmai kötelező törzsanyag

TT2-TANCOKT-DIGY A táncoktatás didaktikájának gyakorlata gy gyj 2 14 1

TT2-KORTEN MODSZ Korszerű tendenciák a táncoktatásban - módszertan gy gyj 6 14 1
TT-ISK-BLOKKGYAK MA60 Egybefüggő iskolai blokgyakorlat MA60 gy gyj 20 2

3. Kritériumkövetelmények

Szabadon választható ped. / pszich. tantárgy
b gy gyj 2 14 2

Záróvizsga részei
Összesen: 60

*
**

***

x

a

b

A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele 

előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel : az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet (a 

vizsgaidőszak szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként megjelölt tárgyat kell először teljesíteni, pl elméleti tantárgyak ismételt 

 A TÁNCTANÁR MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2017-tól (esti tagozat) 60 kredit

1. 1. Szak közös kötelező tárgyai

A rövidítések jelentése: ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, szig=szigorlat; gyj=gyakorlati jegy (ötfokozatú), koll=kollokvium (ötfokozatú), 
Az ajánlott félévek megjelölése a mintatanterv szerint. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, a Főiskola által a 

tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi 

előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti 

Lásd: Külön tájékoztató szerint

Egyéb megjegyzések

A megjelölt kurzusok közül ……6…... kreditnyit kell elvégezni.

A megjelölt kurzusok közül ……2... darabot kell elvégezni.
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1. Szak kötelező törzsanyaga

TT2-NEVELM-ANTRP-AL A nevelés elméleti és antropológiai alapjai ea koll 2 14 1
TT2-MUV-PEDAGOGIA MA60 Művészetpedagógia MA60 ea koll 2 14 1

TT2-TANCOKT-DI1 MA60 A táncoktatás didaktikája-elmélet MA60 ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-ELM-GYAK Személyiségelméletek a gyakorlatban ea koll 2 14 1

TT2-MEGISMF-MOZG-PSZ A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája ea koll 2 14 1

TT2-MUV-PSZIHO Művészetpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-EG-PSZI Személyiség és egészségpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-PED-FEJL-CSOPEP Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés - tréning gy gyj 2 14 1

TT2-TEHETS Tehetséggondozás gy gyj 2 14 1

TT-SNI Sajátos nevelési igényű tanulók az oktatásban gy gyj 2 14 2

TT2-TANCPED-SPEC-I A táncpedagógia spec. Isk. problémái ea koll 2 14 2

TT2-CSOP-TGY1 Csoportos tanítási gyakorlat gy gyj 2 10 1

TT2-KOZPED-GY Közösségi pedagógiai gyakorlat gy gyj 1 14 2
TT2-PORTFO1 Portfólió gy gyj 3 2

TT2-ESETM-GY-MSZSZ Esetmegbeszélő gyakorlat - szakmódszertani szempontok alapján gy gyj 2 14 2

2. Néptánc balett szakirány

2.1. Differenciált szakmai kötelező törzsanyag

TT2-TANCOKT-DIGY A táncoktatás didaktikájának gyakorlata gy gyj 2 14 1

TT2-KORTEN MODSZ Korszerű tendenciák a táncoktatásban - módszertan gy gyj 6 14 1
TT-ISK-BLOKKGYAK MA60 Egybefüggő iskolai blokgyakorlat MA60 gy gyj 20 2

3. Kritériumkövetelmények

Szabadon választható ped. / pszich. tantárgy
b gy gyj 2 14 2

Záróvizsga részei
Összesen: 60

*
**

***

x

a

b

A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt 

teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel : az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet (a vizsgaidőszak 

szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként megjelölt tárgyat kell először teljesíteni, pl elméleti tantárgyak ismételt felvételekor). Erős előfeltétel 

 A TÁNCTANÁR MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2017-tól (esti tagozat) 60 kredit

1. 1. Szak közös kötelező tárgyai

A rövidítések jelentése: ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, szig=szigorlat; gyj=gyakorlati jegy (ötfokozatú), koll=kollokvium (ötfokozatú), 
Az ajánlott félévek megjelölése a mintatanterv szerint. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, a Főiskola által a tanegységek 

elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató 

tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be. A hallgató ettől tanulmányainak 

Lásd: Külön tájékoztató szerint

Egyéb megjegyzések

A megjelölt kurzusok közül ……6…... kreditnyit kell elvégezni.

A megjelölt kurzusok közül ……2... darabot kell elvégezni.
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1. Szak kötelező törzsanyaga

TT2-NEVELM-ANTRP-AL A nevelés elméleti és antropológiai alapjai ea koll 2 14 1
TT2-MUV-PEDAGOGIA MA60 Művészetpedagógia MA60 ea koll 2 14 1

TT2-TANCOKT-DI1 MA60 A táncoktatás didaktikája-elmélet MA60 ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-ELM-GYAK Személyiségelméletek a gyakorlatban ea koll 2 14 1

TT2-MEGISMF-MOZG-PSZ A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája ea koll 2 14 1

TT2-MUV-PSZIHO Művészetpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-SZEM-EG-PSZI Személyiség és egészségpszichológia ea koll 2 14 1

TT2-PED-FEJL-CSOPEP
Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés - 

tréning
gy gyj 2 14 1

TT2-TEHETS Tehetséggondozás gy gyj 2 14 1

TT-SNI Sajátos nevelési igényű tanulók az oktatásban gy gyj 2 14 2

TT2-TANCPED-SPEC-I A táncpedagógia spec. Isk. problémái ea koll 2 14 2

TT2-CSOP-TGY1 Csoportos tanítási gyakorlat gy gyj 2 10 1

TT2-KOZPED-GY Közösségi pedagógiai gyakorlat gy gyj 1 14 2
TT2-PORTFO1 Portfólió gy gyj 3 2

TT2-ESETM-GY-MSZSZ
Esetmegbeszélő gyakorlat - szakmódszertani 

szempontok alapján
gy gyj 2 14 2

2. Társastánc balett szakirány

2.1. Differenciált szakmai kötelező törzsanyag

TT2-TANCOKT-DIGY A táncoktatás didaktikájának gyakorlata gy gyj 2 14 1

TT2-KORTEN MODSZ Korszerű tendenciák a táncoktatásban - módszertan gy gyj 6 14 1
TT-ISK-BLOKKGYAK MA60 Egybefüggő iskolai blokgyakorlat MA60 gy gyj 20 2

3. Kritériumkövetelmények

Szabadon választható ped. / pszich. tantárgyb gy gyj 2 14 2

Záróvizsga részei
Összesen: 60

*
**

***

x

a

b

A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység 

teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel : az 

előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet (a vizsgaidőszak szervezésénél fontos a 

 A TÁNCTANÁR MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2017-tól (esti tagozat) 60 kredit

1. 1. Szak közös kötelező tárgyai

A rövidítések jelentése: ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, szig=szigorlat; gyj=gyakorlati jegy (ötfokozatú), 
Az ajánlott félévek megjelölése a mintatanterv szerint. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását 

tartalmazó, a Főiskola által a tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott 

tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti 

Lásd: Külön tájékoztató szerint

Egyéb megjegyzések

A megjelölt kurzusok közül ……6…... kreditnyit kell elvégezni.

A megjelölt kurzusok közül ……2... darabot kell elvégezni.
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Tánc a terápiában ea koll 2 14

Táplálkozástudomány ea koll 2 14

Egészségtan ea koll 2 14

előfeltételek***

Szakon választható tárgyak

előfeltételek***

Specializáción választható tárgyak

előfeltételek***

Szabadon választható tárgyak


