Közzétételi lista: munkakörök, végzettségek
2017/2018. tanév

Intézmény
neve:
Sorszám
1.

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI, Nagykanizsa, Sugár út 18.
OM: 040173
Végzettség
táncpedagógus-klasszikus balett (főiskola)

2.

fuvolatanár, kamaraművész (egyetem)

3.

zeneiskolai gordonka tanár(főiskola)

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Tanított tantárgyak
klasszikus balett
balett előkészítő gimnasztika
balett elmélet
tehetséggondozás
furulya
fuvola
gordonka
tehetséggondozás

fagott kamaraművész és szkakközépiskolai fagott tanár
(egyetem)
furulya
fagott
zeneiskolai magánének-zeneelmélet-szolfézs tanár
(egyetem)
magánének
kamarazene
tehetséggondozás
okleveles minőségfejlesztés tanár; zeneiskolai
kürttanár (egyetem)
számítógépes zene
vizuális és környezetkultúra szakos tanár (egyetem)
grafika
matematika-rajz szak (főiskola)
grafika és festészet alapismeretek
vizuális alkotógyakorlat
grafika és festészet műhelygyakorlat
vizuális alkotógyakorlat
tehetséggondozás
népművelés-ének-zene szakos ált. isk. tanár (főiskola) szolfézs
zenei munkaképesség gondozás- pedagógus szakvizsga zenetörténet-zeneirodalom
zenei munkaképesség-gondozás
tehetséggondozás
főiskolai szintű tanári, zongoraoktatási módszertan
igazolás
zongora
mesterfokozat, okleveles szaxofonművész-tanár
(egyetem)
furulya
klarinét
szaxofon
kamarazene
okleveles zenész-hegedűs (egyetem)
brácsa
hegedű
zenekar
kamarazene
tehetséggondozás

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

okleveles népműv.ének-zene sz. ált. isk. tanár (főiskola)
zongoraoktatás módszertana igazolás
zongora
okleveles zeneiskolai zongoratanár (főiskola)
zongora
művészetterapeuta
zeneterápia
tehetséggondozás
okleveles tubatanár (egyetem)
furulya
harsona-tenorkürt
trombita
tuba
kamarazene
kürt
táncpedagógus-néptánc (főiskola)
népi gyermekjáték
néptánc
népzenei alapismeretek
folklórismeret
tehetséggondozás
zongoratanár, zongorakísérő, korrepetítor (egyetem)
zongora
korrepetíció
okleveles ének-zene tanár és zeneelmélet-tanár,
zongora módszertan (egyetem)
zongora
mesterfokozat, okleveles ének-zene tanár (egyetem)
zongora
korrepetíció
szolfézs
okleveles zeneiskolai mélyhegedű tanár (főiskola)
hegedű
kamarazene
Zeneelmélet és szolfézstanár, karvezető (főiskola)
szolfézs
klasszikus szintetizátor
klarinéttanár, kamaraművész (főiskola)
furulya
klarinét
okleveles népművelés és ének-zene sz. ált. isk. tanár,
zongora módszertan igazolás (főiskola)
zongora
kamarazene
tehetséggondozás
okleveles zongoratanár (egyetem)
zongora
korrepetíció
okleveles trombitatanár (egyetem)
trombita
harsona-tenorkürt
tuba
kürt
kamarazene
zenekar
tehetséggondozás
okleveles zeneiskolai oboa és szolfézstanár (főiskola)
furulya
oboa
kamarazene
szolfézs

26.

okleveles klarinéttanár (egyetem)

27.

okleveles ének-zene tanár (egyetem)

28.

mélyhegedűtanár (főiskola)

29.

hegedűtanár és kamaraművész (főiskola)

30.

ének-zene, népzenetanár (főiskola)

31.

okleveles zeneiskolai zongora,szolfézs és ált. isk. ének
tanár (főiskola)

32.
33.
34.
35.
36.

gitártanár, kamaraművész (főiskola)
magyar nyelv és irodalom és ének-zene szakos tanár,
zongoraoktatói működési engedély
okleveles német- ének szakos általános iskolai tanár
(főiskola)
főiskolai szintű tanári, okleveles népművelő és énekzene szakos általános iskolai tanár
táncpedagógus-néptánc (főiskola)

tehetséggondozás
klarinét
furulya
szaxofon
kamarazene
szolfézs
tehetséggondozás
hegedű
brácsa
tehetséggondozás
hegedű
tehetséggondozás
népi bőgő/cselló
népi brácsa
népi ének
népi furulya
népi hegedű
népi együttes
zongora
kamarazene
tehetséggondozás
gitár
zongora
szolfézs
klasszikus szintetizátor
népi játék
néptánc
folklórismeret

