Ukončení studia v konzervatoři TCP
- „společná - státní“ maturita (dle dispozic MŠMT pro určený školní rok)
- „školní“ maturita:
praxe: klasika + contemporaty (komisionální zkoušky)
teorie: ústní zkouška z ČJ, cizího jazyka, dějin tance, dějin umění
(výtvarná výchova + hudba)
Výsledkem je standardní „maturitní vysvědčení“ – středoškolské vzdělání
- absolutorium:
praxe: absolventský výkon z volitelné oblasti (na jevišti nebo ve studiu)
(klasika + contemporary - komisionální zkoušky - pokud student
nepřistoupil k maturitě ... jinak je uznán výsledek maturity)
teorie: zkouška z dějin umění (tanec + hudba + výtvarná kultura)
obhajoba absolventské práce
(zkouška z ČJ a cizího jazyka - pokud student nepřistoupil k
maturitě ... jinak je uznán výsledek maturity)
umělecko pedagogická příprava: zkouška z pedagogického výstupu
Výsledkem je standardní „absolventské vysvědčení“ a „absolventský
diplom“ – vyšší odborné vzdělání s titulem „Diplomovaný specialista“
(zkratka „DiS.“), absolventy tanečních konzervatoří opravňuje tato
aprobace k pedagogické činnosti v oboru „tanec“ do úrovně konzervatoří
Vzdělávací koncepce TCP i studijní profily absolventů jednotlivých ročníků jsou plně
kompatibilní s osmiletými gymnázii, v případě přestupu studenta je zajištěn standardní
rozsah vědomostí a kompetencí. TCP má pro studenty z jiných konzervatoří, základních
a středních škol, kteří chtějí studovat od vyššího, než 1. ročníku, vypracován podrobný
systém "diferencované výuky" - intenzivní doučovací programy jednotlivých
teoretických i praktických předmětů (v tomto režimu studuje každoročně průměrně 21
domácích a 8 zahraničních studentů). Tyto programy mají umožnit „diferencovaným“
studentům doučit se předepsanou látku co nejdříve na úroveň jejich řádně
studujících spolužáků. Jednotlivé programy jsou postaveny vždy individuálně podle
aktuálních výkonových ukazatelů a intelektuálních a talentových předpokladů
konkrétního studenta. Zvláštní program je postaven pro maturanty a neaprobované
pedagogy v praxi, výjimečná péče je věnována absolventům, resp. jejich přípravě na
studium vybraného oboru VŠ a na "umělecko pedagogickou přípravu" v oborech
body building, klasický tanec, současný tanec, jazzový tanec a akrobacie.
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