
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Művészetpszichológia
A tantárgy neve angol nyelven: Psychology of Art
A tantárgy kreditértéke: 3
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: MN-MUVPSZ-03-EA
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Művészet- és Designelméleti Intézet
A tanóra típusa és óraszáma: Előadás, heti óraszám: 2, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a művészetpszichológia alapvető gondolatköreibe.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A kurzus bevezetést nyújt a művészetpszichológia alapvető fogalmaiba és gondolatköreibe.
A kurzus lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók a saját élményeiken és tapasztalataikon
keresztül (saját „alkotói” és „befogadói” perspektívájukból), önmagukra reflektálva, és ez által
önmagukat fejlesztve dolgozzák fel az adott témaköröket.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Záró esszé: „Alkotói és befogadói utam a művészet által” című esszé, melyben a Hallgató
személyesen reflektál a kurzus témáira és saját önkifejezési és befogadói folyamataira a
művészet által. (Ennek bővebb szempontjait a kurzus elején meg fogjuk beszélni, illetve
majd a Coospacere is felkerül a kurzus második felében.). Az esszében egy tetszőlegesen
kiválasztott szakirodalom bemutatása is elvárt. Terjedelem: min. 5 oldal ,illusztráció nem
számít bele a terjedelembe, de nagyon örülök neki!
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A tantárgy egysrészt az órai aktivitásból és feledatatok értékelése
A záró esszé értékelése
A szakirodalom feldolgozása
Megajánlott jegy adható: Nem.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Művészetpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, 1983
· Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás : a Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és

gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, cop. 2016
· Schuster, Martin: Művészetlélektan : képi kommunikáció - kreativitás - esztétika. Panem, 2005

AJÁNLOTT IRODALOM:
· Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm művészete : flow a mindennapokban. Nyitott Kvműhely, 2009
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