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 Végzettségi fok Tanított tárgyak, beosztások 

1. egyetem zongora főtárgy, zongora melléktárgy, hangszerismeret, kötelező zongora 

2. egyetem ötvös szakmai tárgyak 

3. egyetem magánének főtárgy, magánének melléktárgy, kamaraének 

4. főiskola korrepetíció, kötelező zongora 

5. egyetem sík/plasztikus figurák és díszletek építése, ötvös szakmai tárgyak, anyagismeret, gyakorlati 
oktatásvezető 

6. egyetem kortárs szakmai környezet, rajz-festés 

7. egyetem történelem, magyar, osztályfőnök 

8. egyetem történelem, német, osztályfőnök 

9. egyetem matematika, fizika, osztályfőnök 

10. egyetem rajz-festés 

11. egyetem zongora főtárgy, zongora melléktárgy, korrepetíció, kötelező zongora 

12. egyetem projekttervezés és menedzsment elmélet és gyakorlat, mozgókép- és animációkészítő szakmai 

tárgyak 

13. egyetem, DLA hegedű főtárgy, kamarazene, zenekar 

14. egyetem fuvola főtárgy, barokk fuvola főtárgy, kamarazene 

15. egyetem történelem, igazgató-helyettes 

16. egyetem korrepetíció, zongora főtárgy 

17. egyetem testnevelés, osztályfőnök 

18. egyetem angol 

19. egyetem projekttervezés és menedzsment elmélet és gyakorlat, anyagismeret, rajz-festés 

20. egyetem magánének főtárgy, hangképzés, kamaraének, dalirodalom 

21. egyetem brácsa, kötelező brácsa, zenetörténet, igazgatóhelyettes 

22. egyetem szobrász szakmai tárgyak 

23. egyetem szolfézs, zeneelmélet, vezénylés, kreatív önfejlesztés 

24. egyetem, DLA mozgókép- és animációkészítő szakmai órák 

25. egyetem magyar, beszéd- és színpadi gyakorlat, könyvtáros, osztályfőnök 



26. egyetem szolfézs, zeneelmélet, vezénylés, zenekar, kórus 

27. egyetem gordonka főtárgy, kamarazene, hangszerismeret 

28. egyetem furulya főtárgy, kamarazene 

29. főiskola zongora melléktárgy, korrepetíció, kötelező zongora 

30. egyetem, szakvizsga, közoktatási vezető, 

köznevelési   mestervezető, tanfelügyeleti- 

és pedagógusminősítési szakértő, 

mesterpedagógus 

 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika, igazgató 

31. egyetem grafikus szakmai tárgyak 

32. egyetem, szakvizsga, mentortanár, 

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési 

szakértő, mesterpedagógus 

 
szobrász szakmai tárgyak 

33. egyetem 
szolfézs, zeneelmélet, komplex elméleti fejlesztés 

34. egyetem, szakvizsga, tankerület-igazgatási 

vezető 
rajz-festés, festő szakmai tárgyak, osztályfőnök 

35. egyetem textilműves szakmai tárgyak 

36. egyetem művészettörténet, művelődéstörténet, népművészet, kultúrtörténet és esztétika, vizuális 

kultúra 

37. egyetem szobrász szakmai tárgyak, mintázás, projekttervezés és menedzsment, szakmai projekt 

gyakorlat, osztályfőnök 

38. egyetem, szakvizsga, közoktatási vezető földrajz, biológia, komplex természettudomány 

39. egyetem, szakvizsga, mentortanár, 

mesterpedagógus 
magyar nyelv és irodalom, kreatív önfejlesztés, osztályfőnök, munkaközösség-vezető 

40. egyetem, szakvizsga, közoktatási vezető 
mozgókép- és animációkészítő szakmai tárgyak, művészeti vállalkozás, foglalkoztatás, 

projekttervezés és projektmenedzsment, osztályfőnök, munkaközösség-vezető 

41. egyetem textilműves szakmai tárgyak 

42. egyetem ötvös szakmai tárgyak 

43. egyetem, szakvizsga, szaktanácsadó, 

mentortanár, mesterpedagógus 
szobrász szakmai tárgyak, mintázás 

44. egyetem grafikus szakmai tárgyak 

45. egyetem korrepetíció 



46. egyetem testnevelés 

47. egyetem furulya főtárgy 

48. egyetem angol 

49.  egyetem hegedű főtárgy 

50. egyetem harsona főtárgy 

51. egyetem német nyelv 

52. egyetem oboa főtárgy, kamarazene 

53. egyetem bőgő főtárgy 

54. egyetem gordonka főtárgy 

55. egyetem zongora melléktárgy, korrepetíció, kötelező zongora 

56. egyetem mintázás, szobrász szakmai tárgyak 

57. egyetem magánének melléktárgy, hangképzés, hangegészségtan 

58. egyetem fuvola főtárgy, kamarazene 

59. egyetem matematika 

60. egyetem előadóművészet-történet, zenetörténet 

61. egyetem grafikus szakmai tárgyak 

62. egyetem trombita főtárgy, kamarazene 

63. egyetem kémia 

64. egyetem, szakvizsga, mentortanár fagott főtárgy, kamarazene, kreatív önfejlesztés 

65. főiskola korrepetíció, kötelező zongora 

66. egyetem informatika, rendszergazda 

67. egyetem klarinét főtárgy, klarinét melléktárgy, kamarazene, kreatív önfejlesztés 

68. egyetem ütőhangszer főtárgy, kamarazene 

 


