
1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeq-Bolyai Tudományegyetem

t.2Kar Történelem és Filozófia Kar
I.3 Intézet Magyar Történeti Intézet
1.4 Szakterület Történelem

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA)
1.6 Szak i Képesítés Régészet, Művészettörténelemm Kulturális turizmus

A TANTÁRGY ADATLAPJA

4. E|őfeltételek (ha vannak)

4.1 Tantervi a

4.2Kompetenciabeli a

5. Feltételek (ha vannak)

5.í Azelőadás
lebonyolításanak feltételei

o vetítési lehetőség

5.2 Aszeminárium / labor

lebonyolításának feltételei

o vetítési lehetőség

2. Atantárgy adatai
2.7 Atantárgy neve Bevezetés az egyetemes ókori művészettörténetbe (I.) - őskor és

ókor
HLMl107

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Bajusz István

2.3 A szeminariumért felelős tanar neve Molniár Kovács Zsolt
2.4Tanulmányi él ru. 2.5 Félél V. 2.6. Ertékelés

módja
Vizsga 2.7 Tantárgy

típusa
Szaktantargy

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves őraszáma)

3.1 Heti őraszám 6 | melyből:3.2 előadás| 2 | 3.3 szeminarium/labor 2

A tanulmányi idő elosáása: ora

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 20

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékoződás 52

Szeminariumok / laborok, hazi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) I4

Vizsgák 2

Más tevékenységek: .

3 l4 Táirlesrben *xeiéplő s§sz-ó_rczádj6 nrelftől .5 óadáp| 28- | 3'.6 széminffi ,l or 28

,:;7'rgyéni rnunka ö § §z. óiá§záma, 98

3,8 A féléV öisz.,óiaszáda 154

ts.9 Krédit§zám 7



átítandó iellemző kompetenciák

8. A tantárgy tartalma

6. Els ta m
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Továbbképzési indíttatás

Esettanulmányók .feldotgozagá é§ értékéléaé

Kutatási projektekben való részvétel

7. A,tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

7 .l Atantrárgy altalános
célkittízése

7.2 A tantargy sajátos
celKlluzeSel: 
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Az ókori világ múvészetének ismerete, a források, adatók helyes

y barmikoi rovid, közéffiö.tö, bispia,rogub
előadást tartson az ókori művészet különböző területeit illetően
ókori muvészeii alkotások felismerésea,,

S!il Előádá§ Didaktikai módszerek Megiegyzések

1. Bevezetés. A művészet fogalma. A művészetet
befolvásóló tényezők

Előadás

Q, ü6skór műVé§rete]""'. Vetítettképes előadás
j-.'Mezo'p tarniá: § uméf ;'fiffi áö" #i1o n vetítettképes előadás

4-: j m*viptom művészöto vetítettképes előadás
éi a péiisa fiűvészet vetítettképes előadás

r.,, 10"'Ál ólö§ mtvgsáa vetítettképes előadás

1t. ,helléfiiZr §:, vetítettképes előadás

,I2;,l4i,,.,AnóUái,,Birodalom'müvé§,ieté vetítettképes előadás

a

a ielefl§és€ket i§ éItöimezni túöia.

a t*tlrgy ái Ot<ori világ egy részének művészettörténetét foglalja
össze, elsődlegesen a Közel-keletét, az ókori görög világét és a Római
Birodalomet. időben az első ókori kulturák megjelenéie (kb. Kr. e.

3500-3000 és a Nyugat-Római Birodalom bukasa közötti időszak, Kr.
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'kápcsolatokrái Ezáknek egy rés2e a szeminari tómákLkeleldú=belül
töfténik'Ácé1.az;hcgyahar1gat0.kia1akítsóhmáqánakiégy'
sZernlélé dót, ahógyan,az,ó-kori művészethez vi§zonplu énse ait é§



Kötelező könlvészet:
- Castiglioné László, HeIleniszlikus művészef, Budapest, 1960

- Castiglione László, Götrög művészel, Budapest, 1961

- Castiglione László. Római művészeí , Budapest, 197l

- Hajnóczi J. GlTrla, Az építészet töríénete. Okar,I-II. Budapest, l99l
_ rat<osi LasitÓ, Az ókori Eg,liptotm története és kultúrája, Budapesí,1999

l ,--""',,' , Nem.it,._ Óyörgy-Rito-Ók, Z§i§mon**§arkády . 
jános:§zilá§yi

mű,v,é: l,ő dé s t ör tén e í. Budapest, 2006

-PitzGyörgy 1*r"rt.i. A művészlt története,(IJX) I-II., Budapest, 2000

Ajántott könyvészet:
Apor Éva: Pei|,sepolis. Budapest. l 974
BÓarsman, lóhn: CBib gfuűv,észeii. Büdap,esl, 2ü07 .,.. ] , _.,.-,,
Dobrovits Aladár: Egyiplom fesíészeíe. Budapest" 1 946
Gramatopol,M., Ariili minore ín antichitaíe, Bucuregti, l991
Hajnóczi J. Gyula: Egyipíom építészete. Budapest, 197l
Laming, A.: Óskori barlangművészet. Lasco1.1x. Budapest, 1969

Lász|ő Gyula: Az ősember művészete. Budapest, 1968
Molnár Albert-Németh Lajos-Voit Pál : Művé sze lí örténeti ABC. Budapest, 1 96 1

Pallotino, Massimo: Az etruszkok. Budapest. 1980.
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Ritoók Zsigmond-Sarkady János-Szilágyi János György: A görög kultúra aranykora. Budapest, 1968, i984
Soldi, Sebastiano: Az ókori Kt;zel-Keleí művészeie. Budapest, 2006
Spawforth, Tony: Az ókori Cai:,agország templomai. Pécs, 2006
Szentkirályi Z.,. Az építészet világtörténete,I-II. Budapest, 1980

§zékely András: Az-ókori kelet Űűvészete. eudapest, l983
Szilágyi János Gycirgy: A görög művészeí késő és klasszikus kora.Budapest, l961
Szilagyi János_Gyclr éiiÁlbhi,a máiaiiet it|óga (az íróu,forridsak thkrébe.4). Bndápest,
Varga Edit: Egyiptom művészele. Budapest" l958
Vitruvius: Tíz könyv az építészetről. Budapest, 1988

Wesstzky Vilmoi: Előázsia műv,észete az ókorban Budapest, 1958

Wilkinson, fuchard H: Az ókori Eg,lipíom íemplomai.Pécs,2006
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8.2 Szemináriurn lláböi Didaktikai módszerek Meeiesyzések
A.szeüiná,rirrmltérnája&övati áz előadás "'i:,

temafimjálPsionr e*őilitgese*'iáz.építéinetr e
fektetiahail§§útyt .;.:,]:::i ..'-'

Kérdésfelvetés, ennek
megtárgyalása és
kifejtése egyéni
olvasmányok alapján,
valamint vetített
képek
felhasználásával

- Egy-egy referátum
bemutatása a hallgatók
Észérő].
- A félév végén egy
felmérő do|go zat. Ennek
eredménye része avégső
iegynek

9. Azepisztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összha hozása a tantárw tartalmával.

o Az ókori művészettörténet tanításanak lehetősége
. kulturális, turisztikaívagy más hasonló téren való tevékenység

ÍTtrrfium könyvé szete azonos az előadas könyvészetével, eltérések esetén ezt idejében jelezzük a

hallgatóknak



t0. nrtékelOs
1 0.2 Ertékelési módszerek 10.3 Aránya a végsőTevékenység típusa

Vizsga

Az értékelés írásbeli vagy
szóbeli vízsga formáj aban
történik, a hallgatókkal

75%o-os aktív jelenlét
Dolgozat
Felmérő

1 0.5 Szeminarium l Labot

10.6 A teli minimumkö
o Minimum az ötös osztáiyzat elérése
o a kötelező jellegi irodalom ismerete
o min. 75oÁ-os aktív jelenlét a szemináriumokon
o alapvető fogalmak ismerete

kitöltés dátuma

2018. 09. 03.

Az íntézeíi j óváhagyás dátuma

2018. 09. 10...............

Az előadás felelőse

Dr. Bajusz István docens

{-

A szeminarium felelőse

Dr. Molnar Kovács Zsolt docens
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Intézetigazgatő

Dr. Dr. Nagy Róbert-Miklós d

l ü. 1 §fiékelési, kcitériurnok

10.4 Előadás Az előadás és a
szeminárium ányagának
ismerete, értelmezése.

80%

Aktív rés2véteJjgy
.1í

szemtnartumt dolgozat
elkészítése, a felmérőn
való részvétel

20%


