
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések 
képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI 
rendelet módosításáról 

 
 

19. CIRKUSZMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: cirkuszművészet (Circus Arts) 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése 
– végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat 
– szakképzettség: cirkuszművész 
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Circus Performer 
 
3. Képzési terület: művészet 
 
4. A képzési idő félévekben: 6 félév 
 
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
– a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék) 
– a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 
– intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit 
– a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
 
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 
tanulmányi területi besorolása: 212/0215 
 
7. Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák 
A képzés célja olyan cirkuszművészek képzése, akik képesek a 21. századi korszerű 
cirkuszművészet egy-egy személyiségüknek és motivációiknak megfelelő irányzatában 
kimagasló művészeti tevékenységre. Képesek az emberi képességek határait súroló 
művészetük és produkcióik biztonságos, egészséges megtervezésére, gyakorlására és 
előadására, a cirkuszművészeti aktív és fenntartható életmódra, valamint fizikális, szellemi és 
művészeti megújulásra. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 
7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
7.1.1. A cirkuszművész 
a) tudása 
− Átfogóan ismeri a cirkuszművészet tárgykörének alapvető tényeit, történetét, irányzatait és 
határait. 
−    Ismeri a testi, szellemi kondíció, koordináció, izoláció, tér-, idő-, dinamikai orientáció 
alapvető sajátosságait. 
− Ismeri teljes mélységében a cirkuszművészet fő zsánereit, alapszinten ismeri a 
mellékzsánereket. 
−    Alapszintű gyakorlati ismeretekkel rendelkezik valamennyi zsánerről. 
− Birtokában van a cirkuszművészet gyakorlásához szükséges biztonsági, baleset- és 
életvédelmi ismereteknek. 



− Ismeri a cirkuszművészet tárgyi és eszközrendszerét, azok biztonságos használatát. 
−    Rendelkezik az általános- és társművészeti, kulturális ismeretekkel, kritikai szemlélettel. 
− Ismeri a cirkuszművészeti területen a pályaépítés lehetőségeit, követelményeit. 
−    Ismeri az online és offline kommunikáció működését, gyakorlatát. 
−    Ismeretekkel rendelkezik a kreatív írás, prezentációkészítés, prezentálás terén. 
−    Rendelkezik a tudásszerzéssel kapcsolatos ismeretekkel, az ismeretszerzés módszereinek 
fejlesztésére, megújítására vonatkozó tudással. 
b) képességei 
− Képes innovatív cirkuszművészeti produkció megtervezésére, biztonságos megtanulására és 
magas művészi színvonalon történő előadására. 
−    Képes a saját és társai fizikális, szellemi és pszichés állapotának megítélésére, a saját és 
mások határainak felmérésére, a társakkal való alkotó együttműködésre. 
−    Képes a megszerzett ismeretei birtokában azokat alkalmazni és kreatív módon, művészi 
színvonalon alkotni. 
−    Képes a megszerzett ismereteinek bővítésére, a folyamatos megújulásra. 
− Képes a cirkuszművészet területéhez kapcsolódó gyakorlati vagy elméleti probléma 
felismerésére, kezelésére. 
−    Képes összetett technikai vagy szakmai projektek, tevékenységek, előadások vezetésére, 
tervezésére, megvalósítására. 
− Képes a cirkuszművészet terén tudatos és sikeres pályaépítésre. 
−    Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és 
írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. 
c) attitűdje 
−    Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a 
világhoz. 
− Felelősséggel vallja és képviseli a cirkuszművészeti szakma értékrendjét, nyitottan fogadja 
a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. 
− Figyelemmel kíséri a cirkuszművészettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és 
adminisztrációs változásokat. 
− Nyitott a cirkuszművészet területén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció 
megismerésére és elfogadására, alkalmazására, képes kísérletezni. 
− Törekszik arra, hogy önképzése által a cirkuszművészet megújulásával és fejlődésével 
lépést tartson. 
−    Törekszik arra, hogy a művésztársakkal együttműködésben dolgozzon. 
−    Törekszik az egyén és a közösség harmóniájának megteremtésére, megtartására. 
−    Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és 
etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. 
−    Munkájában elkötelezett a saját és mások biztonsága és egészségmegőrzése mellett. 
−    Megosztja tapasztalatait szakmai közösségével, így segítve a csoporttagok fejlődését. 
d) autonómiája és felelőssége 
−    Munkáját szakmai felelősséggel végzi. 
− Felelősséget vállal cirkuszművészek, illetve csoportok szakmai fejlődésének irányításáért. 
− A cirkuszművészetben tudatosan törekszik a társadalmi felelősségvállalásra. 
−    Önálló, kreatív alkotómunkát végez. 
−    Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz. 
−    Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más – gazdasági, jogi – 
szakterületek szakembereivel. 
−    Feltárja az alkalmazott technikák, folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket 
csökkentő intézkedések megtételét. 



−    Tudatában van munkája és döntései jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, 
egészségvédelmi és környezeti következményeinek. 
−    Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott csoport munkavégzését, 
figyelemmel a csoporttagok munkavégzésének hatékonyságára, eredményességére és 
biztonságosságára. 
 
8. Az alapképzés jellemzői 
8.1. Szakmai jellemzők 
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 
– cirkuszművészeti gyakorlat 126-144 kredit, 
– általános és szakelmélet 36-54 kredit, amelynek része a szakdolgozat elkészítése is. 
8.2. Idegennyelvi követelmény 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
8.3. A szakmai gyakorlat követelményei 
A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen: a képző 
intézmény saját, az összes zsáner gyakorlására és fejlesztésére alkalmas, biztonságos 
gyakorlóhelyein szervezett, továbbá előadásain, valamint professzionális cirkuszok és cirkuszi 
együttesek produkcióiban teljesített gyakorlat, melynek kreditértéke a 8.1. pont szerinti 
cirkuszművészeti gyakorlat részeként legalább 10 kredit. 
 
 
Forrás:  
https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H.8 
2020.12.18 
 


