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

Néptáncművész 
előkészítő szak

Elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhet-
nek, akik a 2017/18-as tanévben az általános 
iskola 8. osztályát végzik, feltéve, hogy nem 
idősebbek 16 évesnél. 
Kivételes esetben a jelen tanévben 7. osztályo-
sok is felvételt nyerhetnek, amennyiben vállal-
ják, hogy osztályozó vizsgát téve csatlakoznak 
a 2018. szeptemberében induló 9. osztályhoz, 
illetve jelenleg 9. osztályosok is, amennyiben 
készek az iskolaváltásra.

A képzés összesen öt éves: az első két év előké-
szítő, melyet – sikeres felvételi vizsga esetén – 
három év felsőoktatási alapképzés (un. „bachel-
or” képzés) követ, ami BA oklevéllel zárul.
A növendékek a szakmai oktatással párhuza-
mosan végzik közismereti tanulmányaikat az 
egyetem Nádasi Ferenc nyolc osztályos gimná-
ziumában.
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 2016/17-es tanév 

bizonyítványának másolatát)
A jelentkezőktől legalább közepes tanulmá-
nyi eredményt várunk!

▪ felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. DEC. 20.
Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem

Néptánc Tanszék
1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgá-
val kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás 
költségeit maguk fedezik. 

FELVÉTELI VIZSGA: 2018. JAN. 6. SZOMBAT
A pontos időbeosztásról minden jelentkező 
személyre szóló tájékoztatást kap.

A táncszakmai felvételi vizsga díja 1000 Ft, 
melynek befizetéséhez csekket küldünk. 

A FELVÉTELI VIZSGA RÉSZEI, ILLETVE 
SZEMPONTJAI:

▪ ortopédiai vizsgálat,
▪ testalkat és fizikai adottságok vizsgálata 

(ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlé-
konyság, rugalmasság felmérése),

▪ koordinációs készség és mozgásmemória 
vizsgálata, (a néptánc, klasszikus balett, 
modern tánc alapvető mozgásanyagán 
keresztül),

▪ zenei készségek felmérése,
▪ általános intelligencia felmérés (közismere-

ti tanárral történő beszélgetés alapján).

Felvilágosítás a néptáncművész szakkal kapcso-
latban Barabás Katalin tanulmányi előadótól kér-
hető telefonon: 06-1-273-3430/252-es mellék 
vagy e-mail-ben: barabas.katalin@mte.eu 


