ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet Konservatuvarı
Öğretim Dili
: Türkçe
Öğrenim Süresi : 4 Yıl (*)
Hazırlık Programı : Yok (**)
U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş olup, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında
İlköğretim, 2001-2002 öğretim yılında Lise, 2004-2005 öğretim yılında Lisans, 2001 yılında Yüksek
Lisans ve 2005 yılından itibaren de Sanatta Yeterlik (Doktora) düzeyinde eğitim vermeye
başlamıştır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında özel yetenek sınavı
ile Müzik ve Bale Ortaokulu’na 5. sınıftan öğrenci alınmaktadır. Lise ve lisans düzeyinde ise; özel
yetenek sınavı kapsamında belirli bir enstrümanda teknik ve artistik düzey ile önceki eğitim
kademesinde kazanılan gerekli bilgi birikimi (seviye tespiti) aranmaktadır.
Lisans düzeyine başvuru için tüm lise mezunu adayların, ilan edilen taban puanı veya daha fazla
YGS puanı almış olmaları gerekmektedir. (Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi mezunları için bu koşul aranmaz)
Konservatuvarın amacı, öğrencilerin çalgı bilgi ve becerilerini yüksek düzeyde geliştirerek çağdaş
Türk müzik yaşamına gerekli olan “öğretim elemanı, çeşitli müzik topluluklarında (orkestra, oda
müziği vb.) solist sanatçı, besteci sanatçı gibi yetenekleri ülkemize kazandırmak, geleceğin
kariyer sahibi sanatçılarını yetiştirmektir.
Konservatuvarımız lisans düzeyinde Müzik Bölümü altında Piyano, Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma
Çalgılar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ile Türk Müziği Anasanat Dallarına öğrenci almaktadır. Anasanat
Dallarına başvurulara ilişkin kontenjan ve başvuru takvimi her yıl Temmuz/Ağustos aylarında web
sayfamızda ilan edilmektedir.

Konservatuvarın vizyonu, Ortaokul, lise ve lisans eğitimini kapsayan bir örgün eğitim birikimi
üzerine lisansüstü çalışmalarla icracılık niteliği yüksek, gerekli virtüöziteye ulaşmış, çağdaş,
vizyonu geniş sanatçılar yetiştirmektir.
Konservatuvarın misyonu, Sanatsal yönden ulusal ve uluslar arası düzeyde solist olarak çeşitli
müzik topluluklarında icracı, yeni sanat eserleri üretebilen (Türkiye Cumhuriyetini yurt içinde ve
yurt dışında başarıyla temsil edebilen) mesleki olarak girdiği ortamlarda saygınlık kazanan
sanatçılara sahip olmaktır.
*
Piyano, Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dallarında Lisans devresi için gerekli birikimi
kazandırmak amacıyla, İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyinde eğitim veren hazırlık birimleri bulunmaktadır.
**
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ile Türk Müziği Anasanat Dallarında lisans eğitiminden önce (bir yıl) Hazırlık
Sınıfı bulunmaktadır.

Araç, gereç ve müzik yapmaya uygun ortamlar,
Devlet Konservatuvarının 6600 m2 büyüklüğündeki yeni binası, Avrupa ve Amerika’daki birçok
Konservatuvar binası standartlarının üzerinde olup içerisinde;








1 Uygulama salonu
1 Kütüphane
1 Resital / Seminer salonu
2 Oda müziği sınıfı
29 öğrenci bireysel çalışma odası
3 Çalgı bakım-onarım atölyesi
1 Vurma çalgılar odası, dinlenme yerleri mevcuttur.

Ayrıca, demirbaşında bulunan;
 11 kuyruklu piyano, 19 konsol piyano, 3 dijital piyano
 Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, korno, fagot
 Silofon, pikolo, klarinet, vibrafon, timpani (4’lü set) ve grand kasa ile zengin bir enstrüman
olanağına da sahiptir.
Konservatuvarımızda etkinlikler kapsamında öğretim elemanlarımız ve lisans 3. sınıftan itibaren
öğrencilerimiz Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda takviye sanatçı olarak görev
alabilmekte, ayrıca öğrencilerimizin birçoğu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye Ulusal
Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası başta olmak üzere çeşitli
orkestralarda görev almakta, yurtiçinde ve yurtdışında konser turnelerine katılmaktadırlar. Halen
bir kısım öğrencimiz yurtdışında eğitimlerine devam etmektedirler.
Konservatuvar mezunlarının çalışma alanları: Konservatuvardan mezun olan öğrenciler, yurtiçi
ve yurtdışında solist olarak, senfoni orkestraları, opera ve bale kurumları ile yerel veya ulusal
çeşitli kurum ve kuruluşlar bünyesindeki müzik topluluklarında sanatçı olarak istihdam edilebildiği
gibi yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapabilir, besteci, eleştirmen
olarak çalışabilir, müzik organizasyonları gerçekleştirebilir, formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı özel veya resmi kurumlarda müzik öğretmenliği yapabilirler.

İletişim
Adres
Telefon
Faks
Web
e-mail

: U.Ü.Devlet Konservatuvarı Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / Bursa
: 0224 294 27 00
: 0224 294 27 77
: http://konservatuvar.uludag.edu.tr
: konsogis@uludag.edu.tr

