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A PTE Mûvészeti Kar Doktori Iskolája az új Zsolnay Kulturális Negyedben

található. A Zsolnay Kulturális Negyed egyetemi campusa a korszerû

elôadó- és mûtermek mellett szabadidôs lehetôségeket is kínál

kortárs mûvészeti galériáival, múzeumaival, parkjaival,

koncertekkel, fesztiválokkal.

további információ:

http://www.art.pte.hu



DOKTORI ISKOLA

A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar Doktori Iskolája

képzômûvészet és zenemûvészet területen hirdet felvételt

doktori képzésre.

A doktori (Doctor of Liberal Arts) képzés keretén belül

jelentkezni lehet nappali ösztöndíjas, valamint

nappali önköltséges képzésre.

A képzés idôtartama hat szemeszter. A nappali képzésben

résztvevô hallgatók doktori ösztöndíjban részesülnek,

melynek mértéke 2014-ben várhatóan 100.555 Ft/hó

36 hónapos idôszakra. Ösztöndíjas képzômûvész

doktoranduszaink ezen felüli juttatása az önálló

mûteremhasználat a Zsolnay Negyedben található

korszerûen felszerelt épületeinkben.

Az önköltség díja 2014-ben: 240.000 Ft/félév.

A képzési idôszak abszolutóriummal zárul, mely az alapvetô

jogosítvány a doktori fokozatszerzési eljárásra való

jelentkezéshez.

A doktori iskola vezetôje: Prof Colin Foster szobrászmûvész

A zenemûvészeti program vezetôje:

Vidovszky László Professor emeritus

Témavezetôk:

Aknai Tamás mûvészettörténész, Bánfalvi Béla hegedûmûvész,

Colin Foster szobrászmûvész, Drahos Béla fuvolamûvész,

Fabényi Julia mûvészettörténész, Farkas István Péter harsonamûvész,

Fusz György keramikusmûvész, Gaál Tamás szobrászmûvész,

Gerendy Jenô tervezôgrafikus mûvész, Hegyi Csaba festômûvész,

Kamp Salamon karnagy, Király Csaba zongoramûvész,

Lakner Tamás karnagy, Nagy Márta keramikusmûvész,

Nemes Csaba festômûvész, Nyilas Márta festômûvész,

Somody Péter festômûvész, Szijártó Zsolt média - és kommunikáció kutató,

Timár Katalin mûvészettörténész, Valkó László festômûvész,

Varga Ferenc szobrászmûvész, Vidovszky László zeneszerzô

A jelentkezés feltételei:

1. kitöltött, aláírt jelentkezési lap

2. egyetemi/MA diploma másolata

3. a szakterülethez kapcsolódó, középfokú nyelvismeret

igazolása, államilag akkreditált, vagy azzal hitelesített

módon egyenértékû középfokú komplex nyelvvizsga

4. szakmai önéletrajz

5. a képzômûvészeti / zenemûvészeti tevékenység

dokumentációja, portfólió

6. egyéni munkaprogram, kutatási terv

7. a felvételi díj be�zetését igazoló csekk másolata

A formailag megfelelô pályázókat felvételi bizottság

hallgatja meg. A szóbeli meghallgatás idôpontjáról

a doktori iskola külön értesítést küld.

A 2014/2015-ös tanévre szóló felhívás

2014. március végén kerül kiírásra.

Minden további információ

a doktori iskola weboldalán olvasható:

www.art.pte.hu.
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