A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola (2600. Vác Konstantin tér 1-5.)
felvételt hirdet Kántor (BA) szakra a 2019/20-as tanévre
A Főiskola fenntartója a Váci Egyházmegye. A kántor alapképzési szak a gyakorlati képzésre helyezi a hangsúlyt, a
liturgikus zenei szolgálathoz szükséges alapvető zenei és teológiai stúdiumokkal. A képzés célja, hogy a katolikus egyház
liturgiájában jártas, az egyházzene iránt érdeklődő kántorokat képezzünk. Az alapképzésben résztvevők magas szinten
elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, improvizációt, kórusvezénylést, gregorián énekekkel, kórusirodalommal
ismerkednek meg, hangképzésben vesznek részt.
A jelentkezésnek nem feltétele, hogy már egyházzenei gyakorlattal, kántori oklevéllel rendelkezzen a felvételiző, és
szívesen várjuk azok jelentkezését is, akik egyéb tanulmányaikat szeretnék kiegészíteni egyházzenei ismeretekkel.

A jelentkezők államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is tanulhatnak a főiskola levelező
tagozatán.
A képzés ideje 6 félév, az oktatás szombati napokon van.
Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.
A kántor szaknál az ének-zenei alkalmassági vizsga a zenei készségek felmérésére irányul.
Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:
1.

egy előadási darab zongorázása kottából,

2.

10 magyar népdal eléneklése kotta nélkül,

3.
10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket
első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni.
4.

Lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú zene I-II. szintjén)

5.

Lapról játék zongorából (Zongoraiskola 2. szintjén)

6.

Egyházi elbeszélgetés, mely felkészülést nem igényel.

Jelentkezési határidő: 2019. március 31.
Felvételi eljárás díja: ingyenes
Az ének-zene alkalmassági vizsga időpontja: 2019. május 23. 12 óra
Alkalmassági vizsga díja: 4000 Ft
Felvételi pontok számítása
Nem vehető fel az a jelentkező, aki nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Az érettségi tárgyak
közül ének-zene, hittan, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv (kettőt kell választani) vizsgaeredményeiből kerül
kiszámításra az érettségi pont.
Csatolandó dokumentumok
- érettségi bizonyítvány
- középiskolai bizonyítvány utolsó 2 évének érdemjegyei
- plébánosi ajánlólevél
- a többletpontok beszámítására vonatkozó igazoló dokumentumok
- esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány másolata
Figyelem! Az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani (www.avkf.hu). Ezt, és minden

dokumentummásolatot (pl. minden alapképzésen és osztatlan képzésen érettségi bizonyítvány) közvetlenül a felsőoktatási
intézménynek kell megküldeni.

Bővebb információt a Főiskola honlapján (www.avkf.hu), valamint az alábbi e-mail címen kaphatnak:
koncse.kriszta@avkf.hu

A Főiskola ingyenes kántor alkalmassági vizsgaelőkészítőt is indít.
Az alkalmankénti 2x 45 perces felkészítés célja az alkalmassági vizsga feladatainak gyakorlása:
1. hangszeres konzultáció (egyénileg)
2. éneklés gyakorlása-népdal, népének, lapról éneklés, szolfézs gyakorlatok (hangközök, egyszerűbb

hallásgyakorlatok stb.)
A felkészítő péntekenként indul 17 és 19 óra között a Főiskola Szent Ágoston termében.
A tervezett alkalmak (6 alkalom):
március 8., március 29., április 5., április 12., április 26., május 10.,
Az előkészítő foglalkozásokat Dr.Bednarik Anasztázia főiskolai adjunktus, a szak oktatója tartja.
Jelentkezni az előkészítő foglalkozásokra a felvi@avkf.hu e-mail címen lehet.

