1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
Feladatkör
Iskolai végzettség
Szakképzettség
Szakvizsga/egyéb
klasszikus balet

egyetem

okleveles tánctanár

trombita

mesterfokozat MA

okleveles trombitatanár

fuvola, szintetizátor

egyetem

fuvolatanár kamaraművész/zeneelmélet tanár

gitár
jazz-dob
grafika és festészet
grafika és festészet
jazz-gitár
zeneismeret-szolfézs
hegedű

főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
egyetem

fuvola

főiskola

zongora/korrepetíció
jazz-dob
fuvola
zongora
klasszikus ütőhangszer
zongora
zongora
szolfézs-zeneirodalom/
zeneismeret-szolfézs
jazz-gitár

egyetem
főiskola
egyetem
érettségi
alapfokozat BA
főiskola
főiskola

okleveles gordonkatanár
jazz-dob előadóművész
rajz szakos tanár/matematika szakos tanár
rajz szakos tanár/történelem szakos tanár
jazz gitár előadóművész, tanár
zeneelmélet tanár
okleveles hegedűművész, -tanár
okleveles fuvolatanár/etnográfus/
általános iskolai énektanár
okleveles zongoraművész, -tanár
jazz-dob előadóművész, -tanár
fuvolatanár/klasszikus fuvola előadóművész
zeneszerző
klasszikus ütőhangszeres előadóművész
okleveles zongoratanár
zeneiskolai zongora-tanár

egyetem

ének-zenetanár karvezető

alapfokozat BA

jazz-gitár előadóművész
jazz-zeneszerző és hangszerelő,
jazzelmélet-tanár

zongora

főiskola

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

helyettes státuszon

helyettes státuszon
helyettes státuszon

klarinét, furulya

mesterfokozat MA

klasszikus gitár
modern tánc

főiskola
főiskola

klasszikus klarinét előadóművész,
okleveles klarinéttanár,
közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési
szakon,
kereskedelmi szakmenedzser
gitártanár, kamaraművész
táncpedagógus-moderntánc

klasszikus gitár

főiskola

gitártanár, kamaraművész

szolfézs, korrepetíció
klasszikus gitár
népi ének
rézfúvó, furulya
klasszikus gitár
magánének,korrepetíció
fuvola, furulya
fafúvós hangszerek
népi hegedű,
népzenei ismeretek
klasszikus gitár

egyetem
egyetem
egyetem
egyetem
más külföldi képzéstípus szintje
egyetem
főiskola
főiskola

okleveles ének-zenetanár, karvezető
okleveles gitártanár, filozófus
okleveles népzenetanár (népi ének)
harsona kamaraművész
klasszikus gitár előadóművész
okleveles énekművész, -tanár
fuvolatanár, kamaraművész
klarinéttanár, kamaraművész

főiskola

ének-zene-, népzenetanár

főiskola

okleveles gitártanár
táncművész (klasszikus balett)
okleveles tánctanár (klasszikus balett)
okleveles zeneiskolai magánének tanár
művészetterapeuta - zeneterapeuta

klasszikus balett

mesterfokozat MA

magánének

egyetem

zeneismeret-szolfézs,
zeneelmélet, zeneirodalom
jazz-basszusgitár
zongora
zongora

főiskola
egyetem
főiskola
főiskola

magánének,korrepetíció

egyetem

okleveles ének-zenetanár, karvezető
jazz-basszusgitár előadóművész, tanár
zongora-és szolfézstanár, kamaraművész
zongoratanár
zeneelmélet-szolfézstanár,
karvezető/zeneszerző, tanár

szakvizsgázott pedagógus
zenei munkaképesség-gondozás
területen

tekerőlant, citera,
népzenei ismeretek,
népi furulya
zongora/korrepetíció

főiskola

ének-zene-, népzenetanár
kertészeti műszaki tanár

főiskola

okleveles zongoratanár

furulya, fuvola, kamarezene

főiskola

okleveles fuvolatanár

hegedű
trombita, furulya
zongora/korrepetíció

egyetem
főiskola
középfokú iskolai végzettség

grafika és festészet

főiskola

zongora

egyetem

hegedűtanár
trombitatanár, kamaraművész
zeneszerző
rajz szakos általános iskolai tanár
matematika szakos általános iskolai tanár
kulturális menedzser
okleveles zongoratanár

szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető

helyettes státuszon

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Feladatkör
Iskolai végzettség
Szakképzettség
jelmez és viselettáros

főiskola

általános iskolai tanító
idegen nyelv szakképesítéssel

óvodatitkár, iskolatitkár,
kollégiumi titkár

érettségi

ügyviteli szakügyintéző

mesterfokozat MA

közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési
szakon/kereskedelmi szakmenedzser/klasszikus
klarinét előadóművész/okleveles klarinéttanár

hangszerkarbantartó
óvodatitkár, iskolatitkár,
kollégiumi titkár
óvodatitkár, iskolatitkár,
kollégiumi titkár

főiskola

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi
képzéssel/üzemgazdász

főiskola

fuvolatanár, kamaraművész

3. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma:
Zeneművészet
csoportok száma
létszám

szolfézs
33
325

népzenei szolfézs
4
16

modern tánc
4
41

klasszikus balett
2
25

Táncművészet
csoportok száma
létszám
Képzőművészet
csoportok száma
létszám

festészet
5
74

kamarazene
5
17

kórus
1
12

