A PTE által létesített, az OH-FHF/504-2/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett
MŰVÉSZETTERÁPIA - ZENETERÁPIA szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei
(Engedélyszám: OH-FHF/505-4/2009. sz. határozat)
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: művészetterápia - zeneterápia szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: művészetterapeuta - zeneterápia
szakterületen
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: művészet képzési terület
4. A felvétel feltétele:
-

a művészet és a művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai és
szakirányain;

-

az orvos- és egészségtudomány, a sporttudomány és a társadalomtudomány képzési
terület alapképzési szakjain;

-

a bölcsészettudomány képzési terület pedagógia és pszichológia, valamint a
pedagógusképzés képzési terület gyógypedagógia képzési ághoz tartozó alapképzési
szakok valamelyikén szerzett oklevél.

5. Képzési idő: 4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben:
7.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A hallgatók képessé válnak
-

-

-

a speciális elméleti szakismeretek és gyakorlati készségek birtokában a mentális
prevenció, terápia és rehabilitáció területein egy gyógyító team tagjaként (orvosi,
pszichológusi szupervízió mellett) önállóan tevékenykedni,
együtteseket, csoportokat, intézményeket a szakterületüknek megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani,
művészetterápiás elméleti és gyakorlati ismereteiket másokkal megosztani,
a megszerzett komplex tudás birtokában részt venni művészeti teljesítmények
létrehozásában,
a szakmai közélet, művészetterápiával kapcsolatos köztudat alakításában tevékenyen
részt vállalni, - a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel
(tanári képzettség birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani,
művészetterápiás ismereteiket és tapasztalataikat szóban és írásban terjeszteni.

7.2. Személyes adottságok, készségek:
A hallgatók a specializációnak megfelelő művészetterápiás gyakorlatra tesznek szert a
gyógyászat és szociális ellátás legkülönbözőbb szintjein és intézményeiben. Képességet
szereznek a művészetterápia elméletének és gyakorlatának fejlesztésére és továbbadására. A

terápiás beavatkozás módját és eszközeit önállóan értékelik, azok gyógyászati, művészi,
technikai és esztétikai kontextusában.
A hallgatók alkotó módon ismerik meg a magasabb művészetpszichológiát, a
pszichopatológiát, a pszichoterápiát, a rehabilitáció sajátos kérdéseit, a szakspecializációk
irányzatait, módszereit, gyakorlatát, az alkalmazott művészetterápia ágait, a tapasztalati
tanulás jelentőségét, a specifikus elméleti, történeti anyagok tanulmányozása által a mélyebb
ismerethez vezető módszereket, analitikus eszközöket.
7.3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:
Hazai és külföldi tapasztalatok szerint a művészetterápiák alkalmazási területei, a végzetteket
befogadó szakterületek a következők:
-

pszichiátriai intézmények
rehabilitációs intézmények
szenvedélybetegek terápiás intézményei
gyógypedagógiai intézmények
testi és szellemi fogyatékos gyermek, ifjúsági és felnőtt intézmények
geriátriai intézmények
közoktatás, iskolai mentálhigiéné, prevenció

A művészetterapeuták önálló pszichoterápiát csak abban az esetben végezhetnek, ha a
pszichoterapeuta képesítést a mindenkor érvényben lévő előírások alapján megszerzik.
8. A szakképzettség szempontjából
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

meghatározó

ismeretkörök

és

a

főbb

Alapozó képzési szakasz: 60 kredit
Művészetelmélet (művészetpszichológia, művészettörténet, filmművészet és pszichopatológia)
Pszichológia (a segítő kapcsolat pszichológiája, személyiség és fejlődéspszichológia,
pszichoneurofiziológia)
Pszichiátria (a pszichiátria alapvonalai, a pszichodiagnosztika alapjai)
Pszichoterápia (bevezetés a művészetterápiákba, a pszichoterápia alapjai, rehabilitáció,
tapasztalati tanulás bázison)
Specializációs szakasz – zeneterápia: 50 kredit
A zeneterápia fogalma, pszichés hatásmechanizmusa, a legfontosabb zeneterápiás irányzatok,
a zene terápiás alkalmazásának története, a nemzetközi zeneterápiás kutatások megindulása és
azok főbb eredményei, a terápiás alkalmazás területei, a zeneterápiás foglalkozások formái, a
magyar zeneterápia története, a zenei befogadás, a zene és kép, zene és gesztus, zene és
mozgás, zene és relaxáció, a katarzis, a "szorongás zenéje", a zenei élmény, a zenei kogníció,
a tehetség összetevői, a muzikalitás, a zenei készség kérdéskörei.
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit”

