
Állásfoglalás a művészeti doktori képzések tartalmi átalakításáról 
 
A művészeti terület a doktori képzések igen speciális szelete. Doktoranduszaink többségükben fiatal, ám már 
bizonyosan nem pályakezdő alkotók. Az önálló, széles körben ismert művészeti tevékenység alapkövetelmény 
már a jelentkezések elbírálásánál, hiszen a doktoranduszok egyéni kutatási programja addigi 
alkotótevékenységükre épül. A képzés tartalmát tekintve leginkább abban különbözik más tudományterületektől, 
hogy fele-fele arányban alapszik a gyakorlati művészeti tevékenységen, s az ahhoz kapcsolódó elméleti 
kutatáson. Ez azt is jelenti, hogy doktoranduszaink folyamatosan publikálnak, kiállítások, előadások, vetítések, 
nyilvános rendezvények keretében a kortárs művészeti szcéna aktív, meghatározó szereplői. Mindezek 
fényében a művészeti terület doktori képzéseinek tartalmi átalakításakor az alábbi szempontokat javasoljuk 
figyelembe venni: 
 
- A művészet minden ágát, számos nagyon eltérő műfajt magában foglaló doktori programjaink önmagukban 
nagyon kis létszámú elitképzések. Doktori iskoláink olyan szellemi műhelyek, melyek egy-egy önálló művészeti 
terület, műfaj sajátosságainak megfelelően alkotják meg képzési tervüket, határozzák meg a számonkérés, a 
minőség ellenőrzésének  módszereit. Képzéseink esetenként nagyon különbözőek, ám éppen ez jelenti 
minőségük garanciáját. (Furcsának tűnhet ez a megállapítás, de egy hangmester és egy szobrászművész 
számára egységes programot alkotni ugyanolyan botorság lenne, mint egy irodalmár kutatásait egy kaptafára 
formálni a sejtbiológuséval. Ahogy a tudomány minden ágára vonatkozó egységes képzést, úgy a művészet 
egészére vonatkozót is képtelenség meghatározni.) Javasoljuk tehát, hogy az eddigieknek megfelelően a 

továbbiakban is a művészeti doktori iskolák saját hatáskörükben határozhassák meg képzéseik 
tartalmát, a számonkérés és az értékelés műfajonként eltérő szempontjait, módszereit. 
 
-  Mivel doktoranduszaink egyéni munkaprogramjai fele-fele arányban tartalmazzák a gyakorlati művészeti 
tevékenységet, s az ahhoz kapcsolódó elméleti kutatást, a komplex vizsgán is ilyen arányokban értelmes 
számon kérni az azokban végzett előrehaladást. Általános irányelvként szerencsésnek tartjuk, ha a 
doktorandusz művészeti tevékenységéről egy a doktori iskola által szervezett nyilvános bemutató (kiállítás, 
vetítés, előadás stb.), elméleti kutatásairól pedig az ehhez kapcsolódó nyilvános előadás keretében számol be, 
melyet nyilvános vita is kísér. Összességében tehát a komplex vizsga tekintetében is azt javasoljuk, hogy 
annak formáját és tartalmát a doktori iskolák saját hatáskörükben - figyelemmel az adott művészeti 
terület, műfaj sajátosságaira -  határozzák meg. 


