MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK
A mesterképzési szak megnevezése: művészettörténet (Art History)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:




végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles művészettörténész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Art Historian

Képzési terület: bölcsészettudomány
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak
művészettörténet specializációja.
Továbbá: a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai, a művészeti képzési
terület képzőművészeti, iparművészeti alapképzési szakjai. E szakok esetében a belépéshez
szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szabad bölcsészet alapképzési szak
művészettörténet specializációjának ismeretköreiből.
A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit





a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A mesterképzési szak képzési célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, a szobrászat, az építő- és az
iparművészet, valamint a modern technikai médiumok területén megszerzett ismereteik
birtokában tájékozottak az egyetemes képző-, építő- és iparművészet története, az általános
művészetelmélet, az értelmezéstan és a művészettörténet-tudomány történetének területén.
Ismerik az egyetemes és különösképpen a magyar és a magyarországi művészettörténet
emlékanyagát, elsajátították a művészettörténeti kutatói munka gyakorlásához szükséges
szakmai kompetenciákat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A mesterképzés szakmai jellemzői:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:



a művészettörténet tudománytörténete 5-10 kredit;
a művészettörténet módszertana 5-20 kredit;






művészetelmélet 4-10 kredit;
az egyetemes és magyar művészettörténet stíluskorszakai 30-40 kredit;
forráskutatás és forráskritika 3-15 kredit;
muzeológia, műemlékvédelem 5-25 kredit.

A személyes képességeknek és érdeklődésnek leginkább megfelelő, a szakterület
műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez a képzés részeként a
felsőoktatási intézmény által ajánlott speciális programok javasolt kreditaránya: 30-50 kredit.
Idegennyelvi követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat múzeumban, más kiállító intézményben, kereskedelmi vagy kortárs
galériában, illetve más, művészeti jellegű, művészettörténettel vagy műemlékvédelemmel
foglalkozó tudományos intézményben, adattárban végzett 120 órás gyakorlat. A képzés
tanterve határozza meg a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásának módját, az
elvégzendő szakmai tevékenységeket és a teljesítés feltételeit.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A Kar annak a jelentkezőnek a jelentkezését fogadja el, aki tiszteletben tartja a református
keresztény erkölcsi és szellemi értékeket, és ezeknek megfelelő viselkedést tanúsít.
Annak a jelentkezőnek, aki mesterképzési szakra nem a teljes kreditérték beszámításával
figyelembe vehető szakról jelentkezik, előzetes kreditelismertetési kérelmet kell benyújtania.
A sajátos dokumentumokat portfólió, motivációs levél (nyelvi szakokon az adott idegen
nyelven írt motivációs levél), kreditelismerési eljárás kezdeményezése esetén a teljesítéseket
igazoló index teljes fénymásolatát legkésőbb a felvételi elbeszélgetést megelőzően három
héttel a Tanulmányi Osztályon kell leadni, vagy postai úton megküldeni. Cím: Károli Gáspár
Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály, 1088 Budapest,
Reviczky utca 4.
Amennyiben a Felvételi (motivációs) elbeszélgetésről szóló tájékoztató e-mailben - amit majd
2019 májusában és júniusában küldenek ki a jelentkezőknek - motivációs levél, önéletrajz,
portfólió, szemináriumi dolgozat megküldése szerepel, úgy azt kizárólag, közvetlenül az
Intézmény részére kell megküldeni. Cím: Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály, 1088 Budapest, Reviczky utca 4. A beküldési
határidő is a tájékoztató levélben lesz feltüntetve.
Motivációs levél és önéletrajz, egy publikáció vagy szakdolgozat-fejezet, illetve egyéb
tudományos igényű szöveg, amelyek alapján a jelentkező művészettörténeti ismeretei
felmérhetőek.
Ezeket a tanszék címére (1088 Budapest, Reviczky u. 4.) vagy e-mailen a
gardonyi.gyongyi@kre.hu
2019.
május
15-ig
kell
elküldeni.
A nem szabad bölcsészet alapképzési szakot végzett jelentkezőknek az eddigi tanulmányaik
igazolásait (leckekönyv-másolat, oklevélmelléklet-másolat) is meg kell küldeni.

