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MUZS17-101E Bevezetés a múzeumpedagógiába ea koll 6 20 1

MUZS17-102E Múzeum és muzeológia ea koll 6 20 1

MUZS17-103E Nemzetközi múzeumpedagógiai irányzatok és reformpedagógiai gyakorlatok ea koll 4 15 2

MUZS17-104E Kutatásmódszertan ea koll 4 15 3

MUZS17-105E Bevezetés a pedagógiai módszerekbe szem gyj 6 20 1

MUZS17-106E Pszichológia gyerektől a felnőttig ea koll 4 15 2

MUZS17-107E Kommunikáció a múzeumokban szem gyj 4 10 2

MUZS17-108E Projektpedagógia gyak gyj 4 10 3

MUZS17-109E Média, menedzsment és marketing a múzeumokban szem gyj 4 15 3

MUZS17-110E Iskola és múzeum gyak gyj 2 10 4

MUZS17-111E Múzeumpedagógiai módszerek gyak gyj 6 20 2

MUZS17-112E Múzeumi gyakorlat 1. (történelem és helytörténet) gyak gyj 9 30 1

MUZS17-113E Múzeumi gyakorlat 2. (néprajz, skanzen) gyak gyj 9 30 2

MUZS17-114E Múzeumi gyakorlat 3. (művészetek és irodalom) gyak gyj 9 30 3

MUZS17-115E Múzeumi gyakorlatok 4. (természettudományok) gyak gyj 9 30 4

MUZS17-116E Egyéni szakmai gyakorlat gyak gyj 10 30 4

MUZS17-117E Kötelezően választható előadás ea koll 4 20 3-4

MUZS17-118E Kötelezően választható gyakorlat gyak gyj 4 20 3-4

szabadon választható kurzusok 6 1-2

MUZS17-SZDE Szakdolgozat ef min (2) 10 – 4

Összesen 120
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 A MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE 2017-től (esti tagozat)
1

Elfogadta az ELTE Szenátusa a C/2017. (V. 29.) Szen. sz. határozattal.

előfeltételek***

A rövidítések jelentése: ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, sz=szigorlat, ef=egyéni felkészülés; gyj=gyakorlati jegy, koll=kollokvium, min=minősítés.

Az ajánlott félévek megjelölése a mintatanterv szerint. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, az Egyetem által a tanegységek elvégzésének 

sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be. A hallgató ettől tanulmányainak ütemezésében eltérhet.

A teljesítés sorrendje alapján háromféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni 

kell (tehát valamely korábbi félévben). Gyenge előfeltétel : az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet. Társfelvétel: a tárgyakat azonos félévben kell 

felvenni.


