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Iszlám művészetek diszciplináris minor 
 
 
 

2011-től felvett hallgatóknak 
 
 
 
A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatóinak hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények 
figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség 
az ELTE társkarai hallgatóinak. Más intézmények vendéghallgatóinak a minorok felvétele a szakfelelős 
hozzájárulásával lehetséges.    
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Jelek, rövidítések: 
 
G = gyakorlati jegy 
K = kollokvium 
Sz = szigorlat 
V = vizsga 
 
k = kötelező tanegység 
kv = kötelezően választható tanegység 
v = választható tanegység 
 
Az előfeltételek jeleinek magyarázata: 

 Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell 
eredményesen elvégezni. 

 Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell 
eredményesen elvégezni. 

 Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. 

 * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. 
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 ISZLÁM MŰVÉSZETEK DISZCIPLINÁRIS MINOR 
Bevezetés az iszlám művészetek tanulmányozásába 

A minor felelőse: 
dr. Szántó Iván egyetemi docens (Iranisztikai Tanszék)  

A minorra való belépés feltétele: egyetemi felvétel  

A minorra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő 

Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik.  
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Nyelvi képzés: 22 kredit 

Az arab, iranisztika és/vagy a török szakirány nyelvi képzéséből 
(ugyanide számítanak az indológia szakirányban esetlegesen meghirdetett urdu nyelvórák is) 

Nem nyelvi általános orientalisztikai képzés: 10–14 kredit 
Szabad választás alapján a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon közös, valamint az iszlám 
kultúrkörhöz tartozó szakirányokban meghirdetett történeti, vallástörténeti, irodalmi és 
művelődéstörténeti tanegységekből 

Az iszlám művészetek tanulmányozása: 14–20 kredit  
az ókori és keleti filológia képzési ágban, ill. a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon közös, 

valamint a minor keretében meghirdetett tanegységekből: 
OKE11-
131 

Ókori és keleti művészettörténet 
1. 

1 K v 28 3  

OKE11-
132 

Ókori és keleti művészettörténet 
2. 

2 K v 28 3  

OKE-202 
A keleti kultúrák magyarországi 
emlékei 

3–6 G v 28 2  

ARA11-
311 

Iszlám tudománytörténet 1. 
1/3/

5 
K v 28 3  

ARA11-
312 

Iszlám tudománytörténet 2. 
2/4/

6 
K v 28 3  

IRA11-321 Klasszikus perzsa művészet 1. 1–6 G kv 14 2  

IRA11-322 Klasszikus perzsa művészet 2. 1–6 G kv 14 2  

IRA11-323 Klasszikus perzsa művészet 3. 1–6 G kv 28 3  

IRA11-331 Perzsa művészeti források 1–6 G kv 28 3  

IRA-341 Perzsa festészet 1–6 G kv 28 2  

TUR11-
321 

Török művészettörténet 1–6 G v 28 3  

IMÜ-
000.X 

(További iszlám művészeti 
tanegységek)* 

1–6 K/G v v. v.  

Itt fogadható el az arab, iranisztika, török (esetleg indológia) szakirányok valamennyi e 
tárgyban meghirdetendő további tantárgya. 

                                                       összesen: v. 50  

 
  


