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1. Szoveges ertekeles:
A PTE MK szobrasz szak – az MKE kepzesehez hasonloan – oteves, tizfeleves egyseges osztatlan
nappali kepzes formajaban folyik, onallo szakiranyok nelkul. A kepzes celja olyan leendı
szobraszmőveszek kepzese, akik tisztaban vannak a szobraszat tortenetileg kialakult formarendjevel es
kifejezesi eszkozeivel, ismerik es alkalmazzak anyagait, technikait, tajekozottak a szobraszat
torteneteben, kepesek magas szinvonalon kifejezni magukat, valamint ervenyes mestersegbeli es
esztetikai valaszokat adni a tarsadalmi megbizatasokra. A szakon a feltetlenul szuksegesnel joval
nagyobb a minısitett oktato szama (a 14 oktatobol 11 rendelkezik PhD-vel, illetve DLA-val), az
oktatok tulnyomo tobbsege helyben lakik, es eletkor szerinti megoszlasuk is aranyosnak mondhato,
az utanpotlast a Doktori iskola biztositja. Eves atlagban haromotszoros a tuljelentkezes, egy-egy
evfolyamon 8-10 fı tanul, a lemorzsolodas az ot ev soran minimalis mertekő. Az oktato–hallgatoi
arany kb. 1:10, ami az adott feltetelek mellett elfogadhato. A latogatas soranminden mőhelyben az
elmelyult munka jeleivel es oldott, kollegialis atmoszferaval talalkoztunk.
2. A kepzes sajatos vonasai
A kepzes megfelel a szobraszmővesz szakok szamara elıirt kepzesi eskimeneti kovetelmenyeknek. A
PTE szobrasz szakan kulonos hangsulyt helyeznek a mőtermi rajz gyakorlasara es a mintazas
keszsegszintő elsajatitasara. A kepzes sajatos vonasa a betonszobraszatnak adott hangsuly, ami az eves
orarendbe illesztett szakkurzusokon tul a nyarimővesztelepek allando temaja: az itt keszult munkak
azutan a Duna-Drava Cement Rt.-vel valo egyuttmőkodesnek koszonhetıen a beremendi
szoborparkban kerulnek felallitasra. Hasonlo egyuttmőkodes alakult ki a faszobraszattal foglalkozok
es a Mecseki Erdeszeti Rt. kozott. Mely benyomast keltett a keramiaszobraszati mőhelyben tapasztalt
tudomanyos igenyesseg, a szemelyre szolo programok valtozatossaga, a kiserletezı kedv es a
baratsagos, egyuttmőkodı legkor.
3. Erıssegek
A PTE szobrasz szakan, mint mar fent jeleztuk, a festı szakhoz hasonloan hangsulyos az alapkepzes,
amelynek soran a hallgatok mindegyike jartassagot szerez a szobraszat fıbb mőfajaiban, anyagaiban es
technikaiban (kı, fem, fa, keramia). Ugyanakkor nem pusztan mesteremberkepzes zajlik, a
mőveszkepzes sikerenek zaloga a hallgatok es a mesterek – az orszag legjobbjai koze tartozo jelentıs
alkotoinak – szoros szemelyes kapcsolata, a mővesz-szellemi kotelekek fokozatos erısodese.
Jelentıs elıny, hogy a Mőveszeti Kar keretein belul lehetıseg van mas teruletek kurzusainak
latogatasara: a Zenemőveszeti Intezet es a Mediamőveszeti Intezet szamos olyan orat kinal, amely
mőfajhatarokat atlepı, intermedialis munkara is lehetıseget ad. A szak erıssege meg a rendszeres nyari
– anyaghasznalat szerint differencialt – mővesztaborok megszervezese. A minısegbiztositas
szempontjabol fontos erısseg, hogy a szak fiatalabb kollegakat csak doktori fokozatuk megszerzesenek
elırehaladott stadiumaban, illetve azt kovetıen veszi allomanyba.
4. Problemak
Mig az MKE-n a szobrasz szak kepzese egy helyszinen, az Epreskerti mőtermekben es mőhelyekben
tortenik, addig a pecsi kepzesben a PTE MK szobrasz szak specialis mőhelyei – a kıfarago- es az

ontımőhely – es azok a mőtermek, amelyekben a kepzes nagyreszt folyik, a varosban szettagoltan,
egymastol olyan jelentıs tavolsagra (Istenkuton, a panelgyar kulteruleten stb.) helyezkednek el, es ez
az oktatas szempontjabol komoly hatranyt jelent. Ez egyreszt lehetetlenne teszi a mőhelyek optimalis
kihasznalasat, karosan befolyasolja az oktatas minıseget, es rontja a kozvetlen tanari-hallgatoi
kapcsolattartas hatasfokat, masreszt sok plusz koltseggel jar, es jelentıs idıveszteseget okoz a hallgatok
szamara, megneheziti az elmeleti orak latogatasat, a menza, a konyvtar stb. igenybevetelet. Ezt a
problemat a PTE onertekelese is emliti. Problematikusnak latjuk a hallgatok idegennyelv-ismeretenek
alacsony fokat es oktatasanak megoldatlansagat.
5. Altalanos megjegyzesek
A PTE MK szobrasz kepzese – akarcsak a festı szake – rovid multja ellenere jelentıs eredmenyeket
kepes felmutatni. A tervek szerint a Mőveszeti kar – a DLA-ban mar meglevı – Keramia-kepzest is
kivan inditani. A varos kulonbozı reszein talalhato mőtermek es mőhelyek problemajanakmegoldasara
remelhetıen a kozeljovıben a Zsolnay gyarnak a Pecs EKF kereteben tortenı uj kialakitasa ad
lehetıseget.
előadomőveszet alapkepzesi szak
klasszikus hegedő, klasszikus melyhegedő,
klasszikus gordonka, klasszikus gordon,
klasszikus gitar, klasszikus fuvola, klasszikus
oboa, klasszikus fagott, klasszikus klarinet,
klasszikus trombita, klasszikus kurt, klasszikus
hars, klasszikus tuba, klasszikus utıhangszeres,
klasszikus zongora, klasszikus orgona,
klasszikus enek, zenekar- es korusvezetı, egyhazzenekorusvezetı szakiranyok
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Kepzesi szint:
BA (meg nincs vegzett evfolyam!)
A
2009/8/VIII/1/8. sz.
MAB hatarozat:
hatalyos a kepzesakkreditacios felteteleknek valo folyamatos megfelelese eseten 2017. december 31-ig
(2 ev mulva monitoring
vizsgalat)
Altalanos jellemzes
Sajatos, tobb szempontbol nehez helyzetben levı egyetemi intezmeny A PTE Zenemőveszeti Intezete.
Jelenlegi elhelyezese a varos ket, egymastol tavoli pontjan fekvı epuletben igen nagy terhet ro
mindenkire, es akadalya annak, hogy egy vilagos profilu, szervezett kepzes legyen naprol napra
folytathato. A belvarosi epulet szőkossegevel, kis tantermeivel alig alkalmas az oktatasra es az
adminisztracio mőkodtetesere. Az elhelyezes megneheziti a hallgatok eletet, de az intezetet is,
amint ezt peldaul a ketfele osztott konyvtar ideiglenes allapota jol szemlelteti. A remelhetıleg kozeli
jovıben elkeszulı uj epulet jo alkalmat ad a tartalmi munka, szemelyi allomany ujragondolasara, a
sulypontok kijelolesere. A konyvtar – elhelyezesetıl es a katalogizalas befejezetlensegetıl
eltekintve – kozepesen jonak mondhato. Tobb osszkiadas talalhato; eleg jol reprezentalt a regi zene
(Purcell, Schein, Lassus) es a 20. szazadi zene is (Cage, Webern, Schonberg, Kurtag, Ligeti), bar a
valoban kortars mővek csak ritkasan talalhatok benne. Eleg sok az osztalyfoglalkozason
hasznalhato tobbpeldanyos kiadvany is. Az intezmeny egy jo hagyomanyu, orszagosan is jelentıs
mővesztanarok altal vezetett kepzımőveszeti tagozattal kozos kart alkotva

mőkodik. Az ebben rejlı lehetıseget igyekeznek jol kihasznalni. Ez a kari struktura tette lehetıve a
„medialis intezet” megszervezeset, melyben zenei informatikat, szamitogepes alkalmazott zenet
oktatnak, reszben a kepzımőveszekkel kozos produkciokat hozva letre. Ez a szak elismert
szakemberek (Vidovszky Laszlo, Szigetvari Andrea) vezetesevel az orszagban egyedulallo tanulasi
lehetıseget biztosit.
A kar zenei reszlege igyekszik reszt venni a varos zenei eleteben. A novendekkoncertek egy reszet
nyilvanosan (a Mőveszetek Hazaban, Dominikanus Hazban) tartjak. Ujabban az egyetem nagy
elıadotermeben is rendeznek hangversenyeket. Megfelelı a zeneoktatas helyzete az egyetem
szervezeten belul is. Ennek jele egyreszt az oktatok es hallgatok reszvetele az egyetem zenei eleteben,
masreszrıl az egyetemi vezetes joindulatu erdeklıdese, mely megnyilvanult peldaul egy egyetemi
osztondij letesiteseben is. A kotelező targyak egy reszet az egyetem mas karai biztositjak, a
hallgatoknak egyebkent is modjuk van egyes kurzusokat fakultative felvenni. A hallgatokkal valo
talalkozas javitotta az intezetrıl alkotott kepet. Legtobbjuk a tanar kedveert jott ide, fıtargyi
varakozasaik teljesultek. Kiderult, hogy gyakorlasi problemaik adodnak; novendekkoncertek
vannak, de a kortarszene keves. Laprol olvasas alig folyik. A pedagogiai orakat ugy emlegetik, mint
„pup a hatukon”. Hianyoljak a nyelvoktatast. Az intezmeny szemelyi szempontbol is atalakuloban van.
A kozelmultban tobb jelentıs oktato tavozott, vagy vonult nyugdijba. Helyukre nem konnyő megfelelı
uj oktatokat talalni. Valtozott a vezetes is, melynek a szemelyek potlasan kivul szervezesi es anyagi
nehezsegekkel is meg kell kuzdenie. Csak a kovetkezı evek mutatjak majd meg, hogy
milyen szinvonalon jon letre egy uj, fejlıdıkepes egyensulyi allapot. Sajatos helyzetet teremt az is,
hogy – egyedul az orszagban – ugyanezen oktatasi szervezeten belul mőkodik a mőveszetkozvetites
enek-zene szakja is. Ez nem lenne baj, csakhogy a vele rokon zeneelmelet- szolfezs szakiranyra
jelentkezettek igen alacsony szama miatt a sok azonos targyat vagy gazdasagtalan megoszlasban kell
oktatni, vagy a felveteli szinvonal-kulonbseg ellenere keverni kellene a kettıt. Olyan szempontbol ez
teki lehet hasznalni, s elismeresre melto, hogy a zenemőveszet szakagban elkotelezett oktatok
turelmes, jol tervezett munkaval szepen emelik a mőveszetkozvetitesbe belepett hallgatok szakmai
szintjet is. A hallgatoi letszam az utolso 5-6 evben allandonak mutatkozik (evfolyamonkent
30 korul), a letszamon belul azonban nagy az egyenetlenseg, peldakeppen a jelenlegi alapkepzesben
nincs tubas, oboas, nagybıgıs; egy hallgato tanul a kurton, gordonka, enek, gitar, trombita, klarinet,
hegedő szakiranyokra felvett hallgatok szama.
Az osszetetel befolyasolja a zenekar mőkodteteset is. A zenekarral egy hangversenyen volt mod
talalkozni. A nem tul szerencses akusztikai korulmenyek kozott tartott oratorium-elıadas
(Mendelssohn Lobgesang) alapvetıen jo benyomast tett mind a karmester, mind a zenekari hangzas
szempontjabol, bar egyes hangszereknel, csoportoknal a technikai keszsegek es az egyuttjatszasi
tapasztalat fogyatekossagai eszlelhetık voltak. A zenekart a kozelmultban atvevı, megelegedesre
mőkodı karmester utan most ujboli vezetıvaltas varhato. Igen kerdeses, hogy az uj vezetı megjelenese,
akinek budapesti, hasonlo fıallasa mellett utazokent kellene megszerveznie es iranyitania a zenekari
kepzes egesz targy-halozatat, jot fog-e tenni az eppen csak megindult fejlıdesnek. A kamarazene
oktatas tekinteteben a mas intezmenyeknel tapasztalt erenyek es hibak ismetlıdtek, egy pozitivum
kivetelevel: a kozelmultban a Budapesti Vonosok zenekaraban mőkodı tobb tanar mintegy csapat
jelent meg az oktatoi karban. Egyseges jatekstilust, hangzasi idealt, ensemble-tapasztalatot
kepviselnek, uj eselyt adva ezzel a kamarazene es zenekari / kamarazenekari munka osszehangolt
fejlesztesere. Ez az erıs vonoskepzes lehetne az a mag, mely kore es melynek mintajara a tobbi szak
oktatasat is fel lehetne epiteni. A repertoar-alakitasrol nem volt konnyő kepet kapni, minthogy a
novendekhangversenyekrıl keves a dokumentacio, a vizsgalapokat nem archivaljak, s keresre csak
emlekezetbıl keszult, egy akcioban vegigirt (valojaban rekonstrualt) vizsgalapokat tudtak atadni. A
bizottsag benyomasa itt is ugyanaz, mint a tobbi intezetnel: a repertoar szőkos, stilusban lehatarolt,
mintegy megkovult, mind a regi zene, mind a 20. szazad reszaranya igen csekely. (Az onertekelesben
emlitett modern zenei alkotomőhely hatasa az elıadomőveszetben nem tapasztalhato.) A
repertoarismeretet a fıtargy kereteben tanitjak, valamennyi tanarra ill. hangszerre ervenyes normak
tehat nincsenek, vagy nem ellenırizhetık. A tanari kar osszetetele atalakuloban van. Orvendetes a
minısitettek nagy szama (32 fıbıl 21), de sok az utazo tanar, es sok szakiranyban meg meg kell talalni
a mőveszi tevekenysegeben orszagosan vagy eppen nemzetkozileg elismert szakembereket (az

onertekeles „kulfoldi elismeres” rovataban adatot nem talaltunk). Mint mas intezmenyekben itt is
problema lehet, hogy az intezmeny erejet ado tanarok nem birnak minısitessel, azok viszont, akik
elmeleti munkajukkal minısitest szereztek, nem igazan sikeresek mőveszi oktatomunkajukban (lasd
meg 3.fejezet).

Az egyes szakirany-csoportok
A vonos hangszerek korabbi gyengesege utan a megujult tanari kar nehany kiemelkedı egyeniseggel
(Banfalvy Bela, Papp Gabor, Ludmany Emil) gyors fejlıdest mutat. Az osszeszokott tanari egyuttes
munkaja magas szinvonalu es tartalmilag osszehangolt. Ha a gordonka es gordon oktatasban is
sikerulne hasonlo tanarokkal hasonlo eredmenyeket elerni, Pecs a hazai vonosoktatas egyik bastyaja
lehetne. A fuvoskepzes tekinteteben mar tobb az ok az aggodalomra. A kivalo
uj vezetınek (Drahos Bela) nem lesz konnyő a szakot egyenletes szinvonalra hozni. A jo fuvola-,
elfogadhato klarinet- es fagott-tanitas mellett komoly aggalyok merultek fel elsısorban oboa, de
voltakeppen a rezfuvosok tekinteteben is. A fuvos kamarazene sincs megnyugtato
helyzetben. A fuvos karnagykepzes kifuto szakirany. A maganenek szakiranyon is egy jelentıs mővesz
(Kincses Veronika) tavozasa utan kellett (vagy kell) uj oktatoi kart alakitani. A jelentkezık nagy szama
lehetıve teszi a valogatast, a szinvonalemelest, s nem kenyszeriti ra a tanszakot teljesen kepzetlen,
dilettans hallgatok felvetelere. A tanszek meghatarozo, kivalo kvalitasu vezetıje (Melath Andra)
bizonyara meg fogja talalni annak modjat, hogy tudasat (nem csak technikai, de zenei tudasat) is atadja
a fiataloknak. Ekozben tovabbra is keresnie kell megfelelı munkatarsakat. Ki kell viszont emelni
ket kivalo segitseget: az enekes repertoarismeretet tanito Kertesz Attilat (nagy tapasztalat, szakismeret,
izles; a hallgatok kepessegeihez igazitott haladasi tempo es modszeresseg), es a szerepgyakorlatot
vezetı Horvath Zoltant (a hallgatokat jol mozgosito, batorito, nemcsak fellepesukre, de eneklesukre is
jo hatasu vezetes). Mint masutt, Pecsett sem megnyugtato az enekesek idegen nyelvi szovegertese es
kiejtese. A masutt is tapasztalt teves enektechnikai elıfeltevesek hatasa itt is erezhetı A zongora es
orgona oktatasarol nem volt mod kepet alkotni. Tetszett viszont a gitartanitas, Vas Bence szorgos,
turelmes tanar, sokat, es jol mutat a hallgatoknak, erzekeny finom jatekkal ad mintat. Az utı szakirany
allapota nem kielegitı. Pecs korabban sem volt hires utıoktatasarol, most a hangszerpark gyenge, a
hallgatok mőismerete, repertoarismerete alacsony foku, s a jatszott zene az akkreditacional
tervezetthez meg csak nem is hasonlit. A szolfezs-zeneelmelet a tobbi megvizsgalt intezmennyel
osszemerve igen jonak mondhato. Ket kitőnı tanar (Vidovszky Laszlo; Keresztes Nora, aki azonban
csak a mőveszetkozvetitesi agon tanit) es egy lelkiismeretes, turelmes gyakorlatvezetı latja el a
kotelezı targy oktatasat mind a zenemőveszeti, mind a mőveszetkozvetitesi agban. Szukseges lenne
Keresztest athozni a zenemőveszeti kepzesbe, es – Vidovszky kora es az informatikan vallalt nagy
szerepe miatt – ıra epiteni a tanszak tovabbfejleszteset. Mindazonaltal ketseges, hogy az akkreditalt,
am a felvettek alacsony szama miatt szinte mőkodeskeptelen szakiranyokon mi fog tortenni
a jelenlegi osztatlan kepzeső magasabb evfolyamok kifutasa utan. A zenekar- es korusvezetı, valamint
egyhazzene korusvezetı szakiranyok nem elnek; a korusvezetesre 2009-ben elsı helyen egy novendek
jelentkezett Pecsre. Az intezmeny perspektivai Minden szempontbol helyet, feladatat, szakembereit
keresı intezmennyel van dolgunk. Igen hatarozott – talan a jelenleginel hatarozottabb, a szakmai
minısegre nagyobb gondot fordito – vezetıi strategiara lenne szukseg ahhoz, hogy az alapkepzes
sulypontjait kialakitsak, megjeloljek azokat a teruleteket, melyeken elsısorban remelhetık jo
eredmenyek, mikozben a tobbi teruletek szolid alapmőkodteteset biztositjak. Mindez megkivanja a
tanarok valodi zenei es pedagogiai ertekenek jobb megismereset, s ennek alapjan a szukseges
korrekciok, a szinvonalat megtarto vagy inkabb javito cserek, utodlasok tervezeset. A jelenlegi
helyzetben nincs meg a szelesebb korő mővesz-mesterkepzes tanari hattere; idıvel talan a vonos
tanszek kerulhet ilyen helyzetbe. Annal szuksegesebb tehat, hogy az egesz munkat a tanari mesterszak
perspektivajaban gondoljak at: biztos alapokat ado tanari kart teremtsenek, atgondoljak a tanari
munkahoz elsırendően szukseges tantargyak strukturajat, egymashoz kapcsolodasat; torekedjenek a
pedagogiaban hasznos nagy repertoar osszeallitasara es megismertetesere, a kamarazene es zenekar
helyzetenek stabilizalasara.

ének-zene alapszak
(karvezetes es egyhazzene szakiranyok)
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1. Szoveges ertekeles
A Pecsi Tudomanyegyetem Mőveszeti Kara, annak Zenemőveszeti Intezete ad szervezeti kereteket az
alapkepzes mőkodesehez. Az enekzene alapszak karvezetes es egyhazzene szakirannyal kapott
akkreditaciot es inditasi lehetıseget. Egyenes agi folytataskent jelen van az enekzenetanar szak
mesterszintő kepzese is. A kepzes szakmai hatterenek nagy erıssege, hogy az oktatas a Zenemőveszeti
Intezet szakmai bazisara epul, amely komoly kepzesi hagyomanyokat mondhat magaenak.
Ugyanilyen nagyhagyomanyu kepzes a korabbi, meg az integracio elıtt letrejott egyetemi szintő IETK
szak mőkodese is.
2. A kepzes sajatos vonasai
Az altalanosan a KKK-ra epulı kepzes sajatos vonasakent emlitendı a kiemelten magas szintő
korusmunka jelenlete a kepessegfejlesztesben, amelyre maguk a hallgatok is igen buszkek, mint az
interjuikbol kiderult. Az ehhez szukseges szakember ellatottsag kivetelesen magas szinvonalu
es hozzaertı. A korusmunkat hazai es nemzetkozi megmerettetesek femjelzik. A Mőveszeti Kar
vizualis kepzesi terulete es a zenei terulet jol megfer egymas mellett, programjaik esetenkent
osszekotıdnek. Ugyanakkor a fizikai terben jelen van a fiatal kepzımőveszek szamos alkotasa,
kiallitasa, amely legalabbis a vizualis tarsmőveszeti asszociaciokat erısiti.
3. Erıssegek
Legfıbb erıssegkent a szakmailag elkotelezett es magas szintő oktatoi kvalitas jelenlete emlithetı. A
minısitett oktatok szamaranya nagy. A kepzes a napi gyakorlatban beagyazodik a nagy zenei
hagyomanyokkal rendelkezı varosi es regionalis kulturalis eletbe. A tovabbi erıssegek egyike a
Kulturalis fıvaros projekthez kotıdes is. Mind a kari vezetes, mind az egyetemi vezetes fontos erteknek
tartja atanszeken folyo kepzest, amelynek valoban erıs kepzesi hagyomanyaivannak. Az
oralatogatasok tapasztalata szerint a Zenemőveszeti Intezet szemleleti, mőveszeti potencialja
folyamatosan megnyilvanult. Az intezethez kotıdes mőveszi vonatkozasban igen nagy erteket kepvisel
es jo lehetısegek forrasa. A kozelmultban letrehozott Kreativ Kutatasi Kozpont jo keretet teremt a
tudomanyos kutatasoknak. E kutatasi keret lehetıve teszi azt is, hogy interdiszciplinaris kutatasokra
kerulhessen sor. Az Egyetem elhatarozta a Kar uj epuletbe telepiteset a Zsolnay Kulturalis Negyedben,
ami kivetelesen fontos es igen remenykeltı. Tovabbi erısseg az ISO 9001-es minısegbiztositasi
rendszer mőkodtetese is.
4. Problemak
Kulsı eredetőek azok a problemak, amelyek a nagyon alacsony szinten limitalt allamilag finanszirozott
hallgatoi letszamkeretek miatt egyre sulyosabbak lesznek. Kivanatos e felveteli letszamkeret
kialakitasanak befolyasolasa, a letszam novelese. Ehhez az Egyetem segitsege is szukseges, ugyanis a
megfelelı letszam ahhoz kell, hogy bizonyos szakmai feladatokhoz lehessen kellı hallgatoi letszamot
biztositani. Surgetı a feladat, mert a hagyomanyos kepzesben resztvevık nagy letszama hagyja el az
iskolat, s igy a hallgatok szama drasztikusan csokken. Ez a veszely talan akkor lenne toleralhato, ha
szereny szakmai hatter mőkodne, de ennek eppen az ellenkezıje igaz, nincs indok a korlatozasra.
Tovabbi, kulsı, fıkent tarsadalmi eredető nehezsegekkel kell szembeneznie a kepzesnek (mas kepzı
helyekhez hasonloan). A vezetı oktatok „utazo” statusza is inkabb a gyengesegeket noveli,
mikozben kvalitasuk jelenlete nagy erısseg. Az oktatas a varos tobb pontjan levı ingatlanokban zajlik.
A jelenlegi epulet regi es athallas van a termek kozott, ugyanakkor a belmagassag, a bennuk levı ter jo
akusztikai kozeget jelent. Kulsı, veszelyeztetı tenyezık meg a regionalis gazdasagi hatter gyenge
fejlıdese, a tanulas dragulo koltsegei.

5. Altalanos megjegyzesek
A szakon altalanosan jo szinvonalu kepzes tapasztalhato es erthetetlen a problemak kozott felsorolt
felveteli letszamkorlatozas. Ennek azonnali kezelese szukseges. A kepzes mőveszi kepessegeket
fejlesztı ereje minden latogatott oran megnyilvanult, ugyanakkor az ismeretkozlı funkcio szakszerő es
korrekt. Jo hangulatu, az oktatoi kar egyuttmőkodesenek magas szintjevel jellemezhetı a kepzes.
Az Onertekeles rovid, kevesbe reszletezı, de informativ es lenyegre torı. A benne leirtak a latogatas
folyaman igazolodtak. A hallgatoi visszacsatolas az onertekelesben nem tukrozıdik, de a hallgatokkal
lefolytatott beszelgetes azt arulta el, hogy aktiv es sokiranyu a visszacsatolas. Minısegbiztositas
mőkodik a karon (Minısegbiztositasi Kezikonyv M1 melleklete). Egyedulallo a karon letrehozott
minısegiranyitasi rendszer, amely az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvanyanak felel meg. (Bevezetese
2006-ban tortent.) Termeszetesen ennek megfelelı informatikai rendszer is mőkodik. A munkat a
folyamatos auditalas es az oktatok kozotti folyamatos minısegbiztositasi egyuttmőkodes jellemzi.
Folyamatos a hallgatoi kerdıivek ertekelese,
A kepzesi es kimeneti kovetelmenyeknek valo megfeleles:
A kepzes megfelel a KKK-ban meghatarozott es az inditasi dokumentacioban szereplı kriteriumoknak
(mintatanterv, kreditaranyok, tantargyleirasok, kimeneti feltetelrendszer, stb.). Ezen belul kiemelt
szerepet szan az Intezet a hallgatok es tanaraik egyeni kapcsolatrendszerenek minel kedvezıbbe
tetelere, igy a humanpolitikat is jelentıs reszben ennek rendeli ala.
A MAB akkreditacios kovetelmenyeinek valo megfeleles:
A szakfelelıs, a szakirany felelısok, a tantargyfelelısok megfelelnek a
kovetelmenyeknek. Az oktatoi kar minısitesi aranya is megfelelı.
A kovetelmenyek elıirasainak a helyzetet es a lehetısegeket figyelembe vevı interpretalasa, a „jo
gyakorlat” megjelenese a szakon: Az eddig elkeszult jogforrasokban megjelolt kovetelmenyeket a szak
az adott korulmenyekhez adoptalja es teszi ismertte a hallgatok es az oktatok szamara.
Oktatoi allomany osszetetele (kor, statusz, szakterulet, szakmai elismertseg, publikacios
„termekenyseg” szerint):
A szakon 24 oktato tanit, kozuluk 12 fı vezetı oktato. A minısitettek szama 14 fı, kozottuk akademiai
doktorok es kandidatusok, DLA es PhD fokozatuak talalhatok. A korfa tanusaga szerint 6 fı tartozik az
idısebb oktatoi generaciohoz, 18 fı a kozepgeneraciok valamelyikehez. 1979 utan szuletett oktato
nincs a szakon. A publikacios aktivitas a nagy multu tanar egyenisegek eseteben tetten erhetı mind
mőveszi, mind tudomanyos vonatkozasban. Imponaloak azok a dijak is, amelyek a tanarok mőveszeti
tevekenysegehez kotıdnek.
A kepzesi (oktatasi-tanulasi) folyamat ertekelese, szakiranyok
kinalata:
A kepzesi folyamat jol felepitett, Az oktatast erintı szabalyozasok reszben kovetik az altalanos,
intezmenyi szabalyozast, de tartalmaznak szakma-specifikus elemeket is. A szakiranyok kinalata
akkreditacios szinten adott, a karvezetes szakirany elindult, de mőkodese erdemben meg nem
ertekelhetı, tekintettel arra, hogy a mőkodes csak 2008. szeptembereben kezdıdott meg. Az
Onertekeles erdekes megjegyzese a kreditrendszer „merevsege” abban az esetben, amikor valaki
tanulmanyait az elıirtnal hamarabb is be tudna fejezni. Ennek megoldasa tobbfele lehet: reszben az
osszevonhatosag szakmai formajanak megtalalasa, reszben egyeni kepzesi program meghatarozasa a
hallgato szamara. Ha ezt szabalyok akadalyozzak, akkor javasoljuk azok megvaltoztatasat,
mint a szakma specifikumat.
Eredmenyek (kompetencia, ismeretek, kepessegek, attitődok,
ertekvilag), kimenet, kovetes (ha ismert):
A szakon kepzettek, a KKK-nak megfelelıen sokoldalu szakmai ismeretek, kepessegek
megszerzesevel a kulturalis eletben helyezkedhetnek el, illetve kepesse valnak az enek-zenetanar
mesterkepzeshez szukseges szakmai feltetelek teljesitesere. Valamely hangszeren tanulmanyokat
folytato hallgatok eseteben a tanszek segiti az ez iranyu kepessegek tovabbi fejleszteset is. A kepzesi
kimeneti feltetelek tisztazottak a hallgatok szamara. A hallgatoi palyakovetes mas helyszinekhez
hasonloan a szemelyes kapcsolatok alapjan tortenik.
A szak specifikus kepzesi celjai (ha vannak):

Specifikumok: az enekkari gyakorlati kepzes kiemelt szerepe, a szakmai gyakorlatok magas szintjenek
biztositasa (mesterkurzusok), a hangversenyezes mindennapos gyakorlata, valamint a kutatas es
kutatasfejlesztés.
kornyezetkultura alapszak
(kornyezetprezentacio szakirany)
kkk: 2006/6/X/3/52. sz. MAB hatarozat
szakinditas: 2007/8/XII/3/17. sz. MAB hat.
Kepzesi szint: alapkepzes (BA)
(meg nincs vegzett evfolyam!)
A
2009/8/VIII/3/13. sz.
MAB hatarozat a kepzes akkreditacios felteteleknek valo folyamatos
megfelelese eseten 2017. dec. 31-ig hatalyos
1. Altalanos jellemzık
A Pecsi Tudomanyegyetem vezetesenek es harom karanak kozos akaratakent indult a
mőveszetkozvetitı kepzesi teruleten a kornyezetkultura alapszakon a kornyezetprezentacio szakiranyos
kepzes Szekszardon. A kornyezetkultura oktatasanak mar voltak elızmenyei az egyetemen; a Pollack
Mihaly Mőszaki Kar a Mőveszeti Karral es a Bolcseszettudomanyi Karral egyutt tobb even keresztul
sikeresen mőkodtette specializaciokent. Az Illyes Gyula Fıiskolai Kar vallalta, hogy peldaertekően,
a karok kozotti egyuttmőkodessel inditsa el ezt a komplex alapszakot, benne a kornyezetprezentacio
szakiranyos kepzest a 2008/2009-as tanevben 14 hallgatoval. A latogataskor mindossze egy
szemeszterre viszszatekintı kepzes sajatossagait, eredmenyesseget meg nem lehetett
pontosan megitelni, de a helyszinen latott teljesitmenyek biztatoak voltak.
2. A kepzes sajatos vonasai
A kepzes celja olyan vizualis kepzettseggel, rajzi es mőveszeti ismeretekkel rendelkezı szakember
kepzese, aki a korszerő kornyezetkultura teruletein interdiszciplinaris megkozeliteső esztetikai es
szakmai feladatok igenyes megoldasara alkalmas. Az elmeletre epulı gyakorlati kepzes kis csoportban,
megfelelı infrastrukturalis korulmenyek kozott tortenik. A latogatas soran betekintest lehetett nyerni az
alapozo kepzesbe, es tajekoztatast kapni tovabbi oktatasi terveikrıl. A tervezett kepzes sajatossaga,
hogy a kepzı- es ipamőveszek mellett a Pollack Mihaly Mőszaki Kar oktatoi is tanitani fognak a
szakon, igy a kornyezetprezentacio szakirany programja az epiteszet es a kornyezet kapcsolatara
koncentralodhat.
3. Erıssegek
Az Illyes Gyula Fıiskolai Kar, a PTE Mőveszeti Kara es a Pollack Mihaly Mőszaki Kar jo kapcsolata,
egyuttmőkodesuk feltetelezhetıen a jovıben sajatos arculatu, jo szinvonalu kepzest fog biztositani. Az
egyetemen belul a teljes kepzesi vertikum megtalalhato a mőveszeti alapiskolatol a mesterkepzesig. A
minısitett oktatok utanpotlasat a PTE doktori kepzese biztositja. A kari infrastruktura jo, a mőveszeti
studiok esztetikusak, vilagosak baratsagosak. A mőtermek a jelenlegi kepzeshez szukseges
eszkozokkel jol felszereltek, sıt tovabbi szakok inditasanak felteteleivel, eszkozeivel is rendelkeznek.
4. Problemak
A regioban elıszor inditott kepzes minden torekvesuk ellenere kevesek erdeklıdeset valtotta ki. Igy a
tervezetthez kepest alacsonyabb letszammal inditottak. Alacsony az allamilag finanszirozott hallgatoi
keret, pedig a Del-dunantuli regioban, a harom megyeben – Baranya, Somogy, Tolna – folyamatosan
magas a munkanelkuliek aranya, igy koltsegteriteses kepzesre jelentkezıkre nem nagyon lehet
szamitani. Altalaban is elmondhato, hogy a mőveszetkozvetitı kepzes nem piaci orientacioju
tarsadalmi igenyt elegit ki, fizetıkepes kereslet ennek megfelelıen nem tul nagy, ezert fontos az allami
normativaval valo tamogatasa. A karon nincs mas mőveszetkozvetitı kepzes, igy a jelenlegi alacsony
hallgatoi letszammal csak gazdasagtalanul lehet mőkodtetni. Pedagogiai es gazdasagi szempontokbol
is jobb lenne tovabbi szakokat inditani, hisz az infrastruktura es az oktatoi kapacitas adott, az alapfoku
mőveszeti oktatas pedig nelkulozi a specializalt ismeretekkel rendelkezı vizualis szakembereket, akik
oktatokent vagy gyakorlatvezetıkent kepesek kozvetiteni szaktudasukkal az arra alkalmas mőveszeti
teruleteken. Tovabbi problema a Pecs – Szekszard tavolsag, a tanarok utaztatasa. Szekszard kis varos,
es jelenleg nem rendelkezik annyi minısitett oktatoval, amennyit a kepzes megkivan, igy tobben

Pecsrıl jarnak ki. A tapasztaltak szerint egyelıre az oktatok elkotelezettsege es lelkesedese athidalja ezt
a problemat. A PTE karok osszefogasaval letrehozott szakinditas valoszinőleg nem szamolt az ingazas
nehezsegeivel es oktatasi kovetkezmenyeivel, de talan a szakok bıvitesevel kialakithato lenne
egy helyben elı tanari kar is.
1. Az onertekeles
Az onertekeles megallapitasai tobbsegukben realisak, megalapozottak. Az Illyes Gyula Fıiskolai Kar
MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvany kovetelmenyeinek megfelelı tanusitott minısegiranyitasi rendszert
vezetett be es tart fenn. Feleves kepzes utan meg nem lehet megallapitani, hogy ez mennyire segiti az
uj szak munkajat.
2. A kepzesi es kimeneti kovetelmenyeknek valo megfeleles
Jelenleg meg nem itelhetı meg, nincs vegzett evfolyam.
3. A MAB akkreditacios kovetelmenyeinek valo megfeleles:
Az oktatok kepesitese es szama, az infrastruktura az akkreditacios elvarasoknak eleget tesz.
4. A kovetelmenyek elıirasainak a helyzetet es a lehetısegeket figyelembevevı interpretalasa, a „jo
gyakorlat” megjelenese a szakon:
5. Oktatoi allomany osszetetele (kor, statusz, szakterulet, szakmai elismertseg, publikacios
„termekenyseg” szerint):
Az oktatok szakteruletuk elismert kepviselıi, kor szerinti megoszlasuk a szakon aranyos.
6. A kepzesi (oktatasi-tanulasi) folyamat ertekelese, szakiranyok
kinalata:
A kepzes elmeletre epitett gyakorlati oktatason alapul, a mintatantervben biztositott a tantargyak
egymasra epulese, kimenetele meg teljes biztonsaggal nem itelhetı meg, eredmenyeik biztatoak. A
szakon belul jelenleg a kornyezetprezentacio az egyetlen szakirany.
7. Eredmenyek (kompetencia, ismeretek, kepessegek, attitődok, ertekvilag), kimenet, kovetes (ha
ismert): Jelenleg meg nem itelhetı meg, nincs vegzett evfolyam
8. A szak specifikus kepzesi celjai (ha vannak):
A kepzes celja a hallgatok felkeszitese a kornyezetkultura prezentacio kulonbozı teruleten vegzendı
onallo vagy csoport munkara valo felkeszitese. Az oktatoi osszetetel biztositja, hogy
kornyezetprezentacio szakirany programja az epiteszet es a kornyezet koncentralt kapcsolatara
epuljon.
9. Hallgatoi szolgaltatasok, elhelyezkedes, a szak regionalis szerepe
(kepzes fizikai korulmenyei):
A kepzes fizikai korulmenyei jok. A Szekszard belvarosaban, tobb epuletben folyo kepzes konnyen
megkozelithetı, bejarhato. Az epuleteket es berendezeseit folyamatosan korszerősitik, bıvitik.
Ugyelnek a kulsıbelsı kornyezet esztetikajara. Az intezmeny meretei miatt a legkor csaladias. A
mőhelyek, mőtermek vilagosak esztetikusak, felszerelesukjo, folyamatosan bıvitik. Kollegiuma
elhelyezest igeny szerint biztositanak. Konyvtarukat folyamatosan fejlesztik. A hallgatoi
szolgaltatasokjok.
10. Felhasznaloi szempontok (SWOT-analizis, MPT hallgatoi kerdıivek
feldolgozott adatai):
Meg nem relevans (keves a hallgato).
11. Osszehasonlito es osszegzı megallapitasok:
Kornyezetkultura szak a Nyiregyhazi Fıiskola Bolcseszettudomanyi es Mőveszeti Fıiskolai Karan es a
PTE Illyes Gyula Fıiskolai Karan, Szekszardon mőkodik. Az alig tobb mint fel eve inditott kepzest
felelısen nem lehet osszegezni es osszehasonlitani a masik, mindossze egy evvel idısebb kepzessel.
Az azonban az eddigi tapasztalataik alapjan is megallapithato, hogy a szak neve nem kommunikalja
egyertelmően a jelentkezık fele a szak tartalmat. Ez jol erzekelhetı a felvetelire jelentkezık szamaban
is. Altalaban megallapithato, hogy a mőveszetkozvetitesi teruleten folyamatosan
novekszik a kepzesek szama, mikozben az allamilag tamogatott ferıhelyek szama csokken. A kepzesi
teruleten belul, a szakok kozotti aranytalan jelentkezıi megoszlas azonban problemakra utal.
Erdemes volna a mőveszetkozvetitı kepzesek szakjait, szakiranyait es elnevezesuket a szerzett
tapasztalatok alapjan atgondolni, figyelembe veve a regionalis kozepiskolak kepzesi profiljait,
valamint a kepzesi teruletek orszagos elosztasat. A jo kari infrastruktura, tovabba, hogy a mőveszeti
studiok mas szakok inditasanak eszkoz felteteleivel is rendelkeznek, valamint az a teny, hogy a
minısitett oktatok utanpotlasat a PTE doktori kepzese biztositani tudja, egyuttesen megerısitik a

pedagogiai es gazdasagi szempontbol kivanatos tovabbi szak inditasat. A PTE Doktori Iskola kepzesi
teruletet figyelembe veve a kepi abrazolas szak inditasa latszik a legrealisabbnak

