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5. Feltételek (ha vannak)
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lebonyolításanak feltételei

a
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lebonyolításának feltételei

a
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tandó enciák

7. A tantárgy cé|I<ltűzései (az elsajátítand ő jeltemző kompetenciák alapján)

1.-,, §li§+kbxPrt1l@i isl,netetek me§szerzése, a régészet éi'dffii
kultúra révén

7.2 A tantargy sajátos
célkitűzései $ totb.tarsltípu§ok me gi smerése (kerámia; Úúeg, cro ,-§i iás;-'-

li:tr) T: T.qhutátozás, keltezés és osztályozásalapelemei,.' - i
Főbb lelőhelytípusok megismerése (egyházi építés[et; _9lffitnrenyék,, 

-

várak, kastélyok, lalusi és városi telepÚloiek, i.*.top - h.;;úl,

Főbb használt kuiatási módszerek megismerér. u ter.p.n végzett
fettáró mu#atol'á leleiek feldolgozaJigt, J[.i#aié'idi$'- ,- , ,,i..._

8. A tan tartalma
Iőáoás.:- i. 

l-::]: 
i Didaktikai módszerek Megjegyzések

l . t(utatástörténet, kéltezési meghatározások é§
történeti -ftj l dr ajzí fo galmak

Multimédiás vetítés Kiemelt figyelemmel a középkori
Erdélyrq

2. Települések régészeti kuíatása Multimédiás vetítés Településstruktúra,
lakóháztípusok, melléképületek,
gazdaság. Településszerkezet és
hálő zat, utak, tái has ználat

Multimédiás vetítés Lakőhaztípusok,
településsz etkezet, városi
életmódhoz kötődő tár gy ak,
épületek

Multimédiás vetítés Temetők típusai és szerkezete,
keltezési módszerek, antropológia
és a kutatási eredmények (viselet.
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A közórkori rógés enhasznált fontos,ább *l.nel
megismerése: kronológiai meghatározások, történeti földrajzi kérdések, kutatási
módszerek. eredmények 

J --

A kÖzépkori régészet s2akteru]éteinek, irányzatainak, iskoláinak, ktiipontjainak
megismerése a vonatkoző nemzetközi szakirodalom és kutatas-történet alapján, kiemelt

,Á krizlnkoiirégési.et által használt forrá§ti,b"sot **Eisilu.e.., u6,tepm.i 
".gniiü#(osztálYozas, keltezés, meghatározás), fontosabb lelőhely típusok (keltezés, u.onori,a.,

i*[JÜ;;ffi Mllffiisnrerése-kapcsolat *r; *ajkffirc" e,,
leginkább a régészet kutatási eredményekbeágyi,a75sa az általános ktiiépkor-történeti
diskurzusba - több típusú lonások felhasználása és lehetséges ársítáru.éuén

7 ,1 A tantfugy á]talános
célkitt2ése

3 i Varosok reétí§zgti lkútatásá

4. Temetők kutatása



életmód, anyagi kultúra)
5,;=:.1(6.iéFköii #&ak,I : Multimédiás vetítés Földvarak - a fontosabb kutatott

lelőhelyek, a feltárások helyzete és
eredménye. Ertelmezésük a
kutatásb an : kö zígazgatás i szerep
és kapcsolat a területi beosztással,
védelmi kérdések az Árpád-korban

6, Középkori vríiak Ii. Multimédiás vetítés Erődítés típusok és fontosabb
elemei a középkori Erdélyben.
G azdasági és trársadalmi
kapcsolatok. Királyi, nemesi
vátak, városi és egyhazí
erődítmények

Multimédiás vetítés Fontosabb kutatott lelőhelyek,
építészeti kialakítás, feltárt leletek,
akirajzolődó anyagi kultúra és
életmód

8 Egytázl éPítészet I. Multimédiás vetítés A ko 1o stor-e gyüttes építé szetí
elrendezése, ideális típusok és a
középkori Erdélyben feltárt
emlékek, rendi építészet

9i E§yhazi'építészet II Multimédiás vetítés Székesegyh ának, v árosi és falusi
plébánia templomok. Kő-, tégla-,
vályog- és faépítészet

10. Fémtárgyak - nemesfémek, bronaargyak Multimédiás vetítés Az osztályozás, keltezés és
meghatározás elemeiNumizmatika leIetek

Multimédiás vetítés Az osztáIyozás, keltezés és
meghatározás elemei

12. Kerámiatárgyak - edények Multimédiás vetítés Az osztáIyozás, keltezés és
meghatározás elemei

1 3. Ksríííniat#§yak - kályhacsempö Multimédiás vetítés Az osztályozás, keltezés és
meghatározás elemei

1 4. Uveg-,:csonJ-, fatárgya,k Multimédiás vetítés Az osztáIyozás, keltezés és
meghatátozás elemei
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív

o Az előadás lehetőséget ad arégész, múzeológus és a történelem tanfu szátmára sziikséges alap- és
szakismeretek egy részének elsajánftására

o A program gyakorlati elemei a hallgatók szánára lehetőséget nyújt a régészeti

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárw tartalmával.

10. Ertékelés
Tevékenység típusa l v, !:]:l;I lpí\9l§§l r\ll1gl l utrrv§-
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-'' 1 0.2 Ertékelési módszerek 10.3 Aránya a végső

iesvben
10.4 Előadás |,,*,,,-,,,o.-',,,/.,,7
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kérdésekre adott írásbeli
teszt
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et jelent

1 0.5 Szeminarium l Labor

1 0.6 A teliesítmény minimumkövetelményei
. az írásbeli vízsga során 50 pont összegyűjtése

kitöltés dátuma
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Előadás felelőse

Szőcs Péter Levente, III. tud. kut.
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