Zsinati Határozat
A református kántor alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

A Zsinat a református kántor alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeinek bevezetését elfogadja.

REFORMÁTUS KÁNTOR
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: református kántor
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
szakképzettség: református kántor
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
Reformed Cantor
3. Képzési terület: hittudomány
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
6. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
a) A képzés célja olyan református kántorok képzése, akik elméletileg megalapozott
zenei, pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, a megfelelő zenei készségek és
képességek birtokában, valamint gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy
gyülekezeteinkben és iskoláinkban egyházzenei munkát végezzenek.

b) Ismereteik alkalmazását illetően képesek a gyülekezeti énekek kíséretének ellátására,
gyülekezeti-, illetve liturgikus kórusok vezetésére, énektanításra, valamint zeneművek
önálló elsajátítására.
c) A gyakorlati képzés olyan ismeretanyag megszerzésére irányul, amely révén a
kántorok alkalmassá válnak felelősségteljes, szakszerű és hatékony zenei szolgálat
végzésére.
d) A kántoroknak rendelkezniük kell továbbá megfelelő egyházi- és
társadalomismerettel ahhoz, hogy zenei szolgálatuk és pedagógiai munkájuk nyomán a
gyülekezeteinkben református hitükhöz, egyházukhoz hű és az egész társadalom
életére nézve felelősséget vállaló, közösségileg aktív tagok gyakorolják hitüket.
7. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)
alapozó ismeretek: 30 kredit
bibliai tárgyak, egyházismeret, filozófia, pedagógia, pszichológia, informatika
szakmai törzsanyag: 130 kredit
a) szakmai elméleti modul: 100 kredit





Egyházi ének, gregorián-graduál, liturgika
Orgona, orgonaismeret, zeneirodalom,
Karvezetés, hangképzés, énekkar, ének-zene tantárgy-pedagógia
Szolfézs, zeneelmélet

b) szakmai gyakorlati modul: 30 kredit
Rendszeres kántori gyakorlat.
8. Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés része az egyéni és kötelező kántori gyakorlat liturgikus
keretben a tanulmányi idő során hetente minimálisan egy alkalommal, valamint az
utolsó félévben két hetes komplex kántori külső gyakorlat, egyházi ének tanítása
közegyházi intézményben
9. Szakdolgozat és záróvizsga
Szakdolgozat védése 10 kredit
Záróvizsga: –vizsgahangverseny (orgonajáték és kórusvezetés)
– korálkönyv-ismeret

Gyakorlati kántorvizsga: kántorizálás liturgikus keretben
10. Szabadon választható tantárgyak 10 kredit
Például: orgonás műemlékvédelem alapjai, orgonairodalom, népzene,
drámapedagógia, kézművesség, szabadidőszervezés stb.
11. Szigorlatok
szolfézs-zeneelmélet, pedagógia és pszichológia
12. Nyelvi követelmények
Egy idegen nyelvből középfokú C típusú (az Európa Tanács Közös Európai
Referenciakerete szerinti B2 szint), államilag elismert, illetve azzal egyenértékű
nyelvvizsga, mely feltétele az oklevél kiadásának.

Az intézmények a félévek között tantárgyi átcsoportosítást hajthatnak végre.

(Zs-117 /2006.)

Budapest, 2006.november 28.

