
Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Az előadásokon való részvétel kötelező. A hiányzásokra az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó 

előírásai érvényesek

Tananyagfelosztás és követelményrendszer

2015/16. 2. FÉLÉV

3.    ZH.         A XIX.-XX. század fordulójának viseletei. A XX. sz. első felének viseletei.
Papp-Vid Dóra 

DLA

A TANANYAG

Oktatási cél:

A tárgy oktatási célja megismertetni a hallgatókat öltözködésszociológiai alapismereteken keresztül az öltözködés és 

identitás, és a viseletek és történeti környezetük kapcsolatával. A divat kialakulásának és fejlődésének tanulmányozásával 

megismerhetik a történeti korok viseleteinek jelentéstartalmait, jellemző ruhakészítési anyagait, formai és díszítési 

megoldásait. A XX. századi divatjelenségek, tervezők, technológiai újítások ismerete segíti majd hallgatóinkat a napjaink 

divatiparában lejátszódó folyamatok megértésében.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

Előadás témakörei:

OktatóOktatási hét Témakör

-

Számonkérés módja (s; v, é) é

4. A XX. sz. második felének viseletei   és  Pót - ZH.
Papp-Vid Dóra 

DLA

1.
Öltözet és viselet. A társadalom öltözködési rendszere. A viseletek és történeti 

környezetük kapcsolata. Ókori és középkori viseletek. 

Papp-Vid Dóra 

DLA

2.
Reneszánsz, barokk, empire viseletek. Nemzeti sajátosságok. A politika hatása az 

öltözködésre. A divat kialakulása.

Papp-Vid Dóra 

DLA

A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi 

helye:
Csüt: 15.20-17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): -

Heti óraszámok: Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: - Laborgyakorlat:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják:

Tantárgyfelelős: Dr. Kisfaludy Márta Oktató: Papp-Vid Dóra DLA

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTOT1RVLCNeptun kód:Öltözködéstörténet

Costume history Kredit: 2

Jelleg (kötelező/ választható): választható Tagozat: levelező Félév a mintatantervben:



A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 

hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 

értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana,

- a tananyag tartalma,

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a 

szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

-

IRODALOM

Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

Szűcs Ágnes: Művészettörténet. Divattörténet Műszaki KvK. Bp.2003.

Baudot, Francois: Divat a XX. században. Park Kiadó, Bp.2000.

Cser Andor: Művészetek és öltözetek története. Göttinger Kiadó, Veszprém,2001

https://elearning.uni-obuda.hu/  

Az évközi jegy feltétele 1 db kb. 60 perces, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi maximum 

pontszáma 100, amelyből minimum 40 pontot kell elérni. A zárthelyit egy alkalommal lehet pótolni az utolsó konzultáción.

Az évközi jegy pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek

 Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak végén elégtelen az évközi jegye a vizsgaidőszak első két hetében egy 

alkalommal tehet kísérletet az évközi jegy megszerzésére az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

foglaltak szerint.

4. konz. Pót - ZH

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):

3. konz. ZH

https://elearning.uni-obuda.hu/

