
 

 

Tantárgy neve: Tanulmányút 1-2 Kreditértéke: 0 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: gy100% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 10 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: - 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): aláírás megszerzése 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1-6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -  

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tanulmányút célja, hogy a hallgatók a Kárpát-medence egyes tájegységeiről átfogó ismereteket 

szerezzenek. Úti céljaink között a térségünkben található skanzenek felkeresése, szakspecifikus 

múzeumok látogatásai szerepelnek. Igyekszünk olyan „együttélési modell” területekre is elvinni a 

hallgatókat, ahol a Kárpát-medence magyar és nem magyar nyelvű közösségei együtt alakítják/alakították 

a mindennapi kultúrájukat. A tanulmányút célterületét, tematikáját a félév elején meghirdetjük, hogy 

legyen ideje a hallgatóknak a tudományos felkészülésre. A kiadott szakirodalom alapján kell az út 

folyamán beszámolniuk az adott térség egy-egy tájházáról, néprajzi jellegzetességéről. A dolgozatokat a 

félév végén írásos formában is bekérjük. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Minden hallgatónak a saját előadásához kapcsolódóan ismernie és alkalmaznia kell az adott 

témakör szakirodalmát. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Részleteiben átlátja a néprajztudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli kultúrákról; ismeri 

a néprajztudomány alapvető ágainak, területeinek legfontosabb alapismereteit és összefüggéseit. 

- Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a néprajztudomány és határtudományainak jellemző kutatási 

kérdéseiről, elemzési és értelmezési módszereit illetően. 

b) képességei 
- A néprajztudomány szakterületén képes a kulturális jelenségek történeti elemzésére, az egymásra épülő 

világképek megformálódásának kritikai értelmezésére. 

- Képes a néprajztudomány, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos 

munka kritikus értékelésére. 

- Képes a néprajztudomány mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és 

gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra. 

- Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, képzési területe belső törvényszerűségei megértésének 

elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására. 

- Önállóan választja meg és tudatosan alkalmazza a néprajztudomány szakmai problémáinak, szakmai 

kérdéseknek, szövegcsoportoknak, adatoknak megfelelő humántudományi módszereket. 

c) attitűdjei 
- Néprajzi érdeklődése elmélyült, megszilárdult. 

- Felhasználja néprajzi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére. 

- Nyitott a néprajztudomány kérdéseinek interdiszciplináris megközelítéseire. 

- Szem előtt tartja a néprajztudományon belüli résztémájának szakmai és társadalmi összefüggéseit. 



- Kritikus tudatosság jellemzi a néprajztudományhoz kapcsolódó kérdésekben. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára. 

- Felelős európaiként képviseli szakmai, szellemi identitását. 

- Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Keményfi Róbert DSc, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 


